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คํานํา
หนังสือในภาษาทมิฬแตงโดยบิชอบ อัสซีเรีย ผูซึ่งเปนบิชอปชาวอินเดีย ในคริสตจักรอังกฤษ
ในป 1939 ภายหลังการประชุมใหญของสภาศาสนทูตสากลที่เมืองทัมบารัมในแควนมัดราส เดิมได
แปลออกเปนภาษาเตลูกกู อน ตอมามีผูขอใหแปลเปนภาษาอังกฤษ
สภาพการณของคริสตจักรอินเดียเปลี่ยนแปลงไปมากนับแตป 1939 แตเชื่อวาคําสอนของบิช
อปอัสซีเรียมีคุณคาถาวรและสิ่งที่เขาเขียนขึน้ เมื่อ 20 ปมาแลวยังคงมีความ เกี่ยวของกับความตองการ
และหนาที่ของคริสตจักรปจจุบันอยางมาก
ชีวประวัติยอ ๆ ของอัสซีเรียก็มุงจะใหผูอานรูอุปนิสัยของผูแตงหนังสือเรื่องการถวายแบบคริส
เตียน และใหจดจําคริสเตียนคนสําคัญผูแตงหนังสือนี้ไวใหได
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ชีวประวัติเวทนายาคัม เอส. อัสซีเรีย 1874-1945

ในบรรดาผูนําสําคัญ ๆ ซึ่งคริสตจักรใหม ๆ ไดผลิตขึ้นในศตวรรษทีย่ สี่ ิบ ไมมีผูใดจะยิ่งใหญ
กวาเวทนายาคัม ซามูเอลอัสซีเรีย, บิชอบ คนแรกแหงโดนากัล และเปนบิชอบชาวอินเดียคนแรกของ
คริสตจักรอังกฤษในอินเดีย สหายของเขาผูหนึ่งไดสดุดีไววา “เมื่อพระเจาทรงสรางอัสซีเรียขึ้นแลว
พระองคก็ทุบแบบพิมพนนั้ เสีย” (หมายถึงเปนคนเดียวทีไ่ มมีใครเหมือน) ผูนําคนอื่น ๆ มีความสามารถ
เสมอเหมือนกับเขาเพียงในทางใดทางหนึ่งเทานั้น นอยคนนักที่จะมีความสามารถพรอม ๆ กัน หลาย ๆ
อยางเหมือนเขา อัสซีเรียมีความเชื่อในพระเจาอยางเขมแข็ง มีความสามารถเปนอาจารยและผูนําคน, มี
ปรีชาญาณ, ความกลา, สุนทรวาที และมีชีวิตฝายวิญญาณอยางลึกซึ้ง สิ่งเหลานี้แหละเปนคุณสมบัติ
ของอัสซีเรีย
เขาเกิดในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1874 ที่ตําบลเวลาลันวิลัย ในแควนทินเนเวลี ซึ่งตัง้ อยูหาง 50
ไมล ทางแหลมใตที่สุดของอินเดีย ซึ่งบิดาของเขาคือโมมัส เวทนายาคัม เปนศิษยาภิบาลประจําหมูบ าน
ตระกูลของเขามิใชตระกูลจันฑาลมาแตแรกตามที่เขาใจกัน เขาเปนพวกนาดาส พวกนาดาสจะเขาวัด
ของฮินดูไมได ฉะนัน้ พวกฮินดูจึงถือวาพวกนี้ตระกูลต่ํา แตเปนพวกที่มกี ําลังเขมแข็งและปญญาไว
เมื่อไดเรียนรูพระกิตติคณ
ุ เขาก็สามารถผลิตคนสําคัญชั้นผูนํา ไดหลายคนทั้งชายและหญิง เนือ่ งจาก
พวกฮินดูเหยียดหยาม จึงทําใหพวกนี้สนใจฟงพระกิตติคุณกันมาก และคนจํานวนแสน ๆ คนเขาเปน
คริสเตียน
ในป 1838 ศาสนาทูตชาวเวลย ชื่อจอน ทอมมัส ไดมายังหมูบาน เมฆนานาปุรัม ซึ่งแปลวา
“หมูบานแหงสติปญญาแท” ในครั้งนั้นยังเปนหมูบานเล็ก ๆ เต็มไปดวยดินทราย ตอมาอีกปหนึ่ง บิดา
ของอัสซีเรียก็รับศีลบัพติสมา ในป 1870 จอน ทอมมัสตาย มีคริสตจักรตั้งอยูหลายรอยหมูบาน และมี
คริสตจักรกลางใหญยอดแหลมสูง 192 ฟุต บรรจุคนนั่งได 1,500 ที่ ใครเปนคนดูแลพวกคริสเตียนใหม
ตั้งหลายพันคนเชนนีไ้ ด? จอน ทอมมัส เปนผูทําการตามแนวความคิดที่วา จัดใหมีศาสนาจารยชาว
หมูบานดูแลพวกหมูบ านดวยกัน, กอนนัน้ ถือกันวาศาสนาจารยชาวอินเดียจะตองรูภาษาอังกฤษ, กรีก
และฮีบรู และศาสนศาสตรทุกชนิด ผลที่ไดรับก็คือในป 1846 มีพวกศาสนทูตที่เปนศาสนาจารย 18 คน
ในแควนทินเนเวลี และมีชาวอินเดียที่เปนศาสนาจารยคนเดียว ทอมมัสจึงใหความเห็นวาควรจะเอาคน
ทําการตามหมูบ านที่ดีที่สุดมารับการอบรมชั่วระยะเวลาสั้น สอนเปนภาษาพืน้ เมือง แลวสถาปนาให
เปนศาสนาจารย มี 6 คนรับการสถาปนารุนแรกป 1849 ทําหนาที่ไดดจี ึงไมมีความลําบากใด ๆ ที่จะรับ
ผูอื่นเขามาเปนศาสนาจารยอีกมีหลายคนเขารับการสถาปนารวมทั้งบิดาของอัสซีเรีย คือทอมมัส เวทนา
ยาคัม และที่รบั สถาปนาพรอมกับอีก 31 คนในป 1869 เปนการสถาปนาครั้งใหญทสี่ ุดในอินเดีย
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เรื่องนี้สําคัญเพราะอีก 60 ปตอมา อัสซีเรียไดทําการทีโ่ ดนากัลอยางเดียวกับที่ทําในทินเนเวลี
สวนมิชชั่นอื่น ๆ มีแผนดําเนินงานคนละอยาง คือรับแตคนมีการศึกษาดีเขาเปนศาสนาจารย ผลที่ไดรับ
คือมีพวกศาสนทูตชาวยุโรปมากกวาศาสนาจารยชาวอินเดีย อัสซีเรียดําเนินตามวิธีทินเนเวลี เขาคัดเอา
คนที่ทํางานอยางสัตยซื่อตามหมูบาน แมจะมีการศึกษาเพียงเล็กนอย สถาปนาขึ้น เมื่อเขาเปนบิชอบใน
ป 1912 มีศาสนาจารยชาวอินเดียในภาคของเขาเพียง 6 คนเทานั้น แตเมื่อเขาตายในป 1945 มีมากกวา
150 คน
สิ่งแวดลอมอัสซีเรียเมื่อเขายังเยาวนนั้ ดีมาก บิดาเปนคนมักนอย ใจรอนรนและมีศีลธรรม สั่ง
สอนคนอื่นอยางไรตัวเองก็ปฏิบัติตามเหมือนกัน มารดาเปนคนมีอทิ ธิพลมากมารดาเปนพวกสตรีที่
แปลกประหลาดในเขตนั้น คือเปนพวกที่ยึดถือพระคัมภีรเปนหลักทองจําขึ้นใจไดเกือบทั้งเลม ไมวา
พวกเขาจะทําอะไรตองนําพระเจาเขามารวมดวย และทําใหคนที่อยูร อบตัวเกือบเห็นพระองคจริง ๆ
แมอัสซีเรียจะเปนบุตรคนเดียวที่ปรารถนามานานแลว และตองคอยอยูถ ึง 13 ปจึงเกิดมาเธอก็ไมยอมรัก
เขาจนหลงอันจะทําใหเด็กเสีย ในครอบครัวนี้หนาที่เปนหนาที่ คําสั่งตองเปนคําสั่ง และเมื่อมีการทําผิด
ขึ้นเธอตองลงโทษอยางจริงจัง
เมื่อเปนเด็กอัสซีเรียไปเรียนอยูที่โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงเมืองเมคนานาปูรัม เปนโรงเรียนที่มี
เกียรติประวัตวิ าผลิตศาสนาจารยที่สถาปนาแลวมากกวาโรงเรียนใด ๆ ในภาคตะวันออก อาจารยใหญ
ชื่อศาสนาจารย แอมโบรส ทอมมัส เปนญาติที่มีอายุมากของอัสซีเรีย ทานผูนี้เปนคนเกงมาก เรียนภาษา
กรีกและสันสกฤตดวยตนเอง ในการสอนนักเรียน ทานย้ําถึงการใชคําเหมาะสม และใหเขาใจ
ความหมายของคําใหแนนอนถูกตอง ซึ่งเปนบทเรียนที่อัสซีเรียไมลืมเลย ในโรงเรียนนีก้ ็เหมือนใน
ครอบครัวที่พระคัมภีรมีอิทธิพลอยูทั่วไป ทุก ๆ ปลายสัปดาห เด็กจะตองทองจําพระคัมภีรไดทั้งบท
และตองเขาใจขอความในบทนั้น ๆ นักเรียนผูหนึ่งเคยเรียนอยูใ นชั้นเดียวกับอัสซีเรียเคยกลาววา “กอน
ขาพเจามีอายุ 12 ป ขาพเจาทองจําหนังสือโคโลสีไดทั้งเลม แตไมเขาใจความหมาย แตรูสึกวาเปนสิ่ง
สําคัญที่จะจําพระคัมภีรขึ้นใจไดมาก ๆ”
เหตุเชนนี้จึงทําใหเขา
อัสซีเรียเปนพวกแรกที่สอบแขงขันเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมัดราส
ศึกษาอยูใ นวิทยาลัยที่ทินเนเวลี 2 ป และเรียนตอทีว่ ิทยาลัยมัดราสอีก 2 ป แลวจึงเริม่ เขาทํางานทางพระ
ศาสนาโดยเปนเลขานุการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เขาเปนคริสเตียนที่เขมแข็ง อยากแตจะนําคนมาหาพระคริสต
เขาทํางานที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ กวา 10 ป จึงมีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศอีนเดีย และประเทศใกลเคียง
ปราศรัยและเทศนาพยายามเราชีวิตฝายจิตวิญญาณของนักเรียนและอนุชน

6

ในระยะ 10 ปนี้ ทําใหเขาไดคบเปนมิตรกับชาวอเมริกนั หนุมผูหนึ่งชื่อ เชอรวูด เอ็ดดี้ ผูเปน
เลขานุการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เหมือนกัน มิตรภาพนีก้ อใหเกิดคุณประโยชนอยางมหาศาลแกชายหนุมทั้ง
สองนี้
เอ็ดดี้ ชวยอัสซีเรียขบปญหาลึกซึ้งสองประการ ปญหาทุกขอเกี่ยวกับการขัดแยงกัน ระหวาง
ของดีซึ่งเขาไดรับมาจากอดีต กับของดีซึ่งดูเหมือนวาพระเจากําลังจะแสดงใหเขาสําหรับอนาคต
ในขณะที่อัสซีเรียเกิด คริสตจักรในเมืองทินเนเวลีกําลังทดลองมอบอํานาจในคริสตจักรใหแก
ชาวอินเดีย หนาที่และอํานาจใหม ๆ กําลังถูกมอบใหกบั คนที่มิไดเตรียมตัวมากอน พวกศาสนทูตก็ไม
นําทางและชวยเหลือแตประการใด ผลที่ไดรับก็คือคริสตจักรเกิดยุงเหยิงและเกิดความชั่วรายหลายอยาง
อัสซีเรียรูเรื่องนี้ดี ขอนี้จึงเปนเหตุผลที่วาในกาลตอมา เขาขอใหคอย ๆ เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นแลวจะเกิด
ผลรายยิ่งกวาผลดี ตอมาอีกสิบป ศาสนทูตชุดใหมไดมาประจํา พวกนี้ตองใชเวลาทํางานหนักถึง 20 ปที่
จะจัดระเบียบในคริสตจักร เขาเปนคนมีสติปญญา และเปนผูบริสุทธิ์ แตเขาตองควบคุมอยางเขมงวด
เพื่อดําเนินการตอไป และไมใครจะวางใจในความสามารถของชาวอินเดียที่จะรับผิดชอบและจัดกิจการ
ของคริสตจักร เขาเปนผูปกครองยิ่งกวาเปนมิตรของพวกคริสเตียนพืน้ เมือง อัสซีเรียจึงตองเรียนรูจาก
บุคคลเหลานี้ และแสดงความเคารพนับถือเขาแตเขาก็รูสึกวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ถาไมใหพวก
อินเดียมีอํานาจและทําผิดพลาดบางแลว ชาวอินเดียจะเจริญขึ้นไมไดเลยเปนอันขาด
เอ็ดดี้ไดแสดงใหอัสซีเรียเขาใจวาอินเดียและชาวตะวันตกจะตองเปนมิตรมีสภาพเทาเทียมกัน
ทั้งสองคนนี้เรียนรูที่จะเจือจานซึ่งกันและกันในทุกสิ่ง ดวยวิธีนี้ อัสซีเรียจึงเขาใจจิตใจของชาวตะวันตก
ไดดี จึงเขาใจเปนมิตรเทาเทียมกันได เขารูวาการไมลงรอยกับเพื่อน, การโตแยงเพื่อน แมจะคอยจับผิด
เพื่อน, ก็ไมใชเปนการทรยศตอเพื่อน ถือวาเปนการกระชับมิตรภาพใหแนนขึน้ ฉะนัน้ เขาจึงแสดง
ความรักตอพวกศาสนทูตพวกเกา ๆ และยกยองพวกศาสนทูตที่มาทํางานสําคัญ ๆ ใหแกพระคริสต และ
ในเวลาเดียวกันก็รูวาวิธีการของพวกศาสนทูตผิดพลาด และจําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกัน
อยางมาก
พวกศาสนทูตเกา ๆ ถือพระคัมภีรอยางเครงครัดวาเปนพระคําของพระเจา เขาถือวาทุกคําเปน
ความจริง และการสงสัยเปนบาป อัสซีเรียก็ไดรับการอบรมเชนนี้ตลอดทั้งบิดามารดาของเขาดวย พระ
คัมภีรยึดแนนในใจของอัสซีเรียจนเขาไมกลาจะรับความเห็นใหม ๆ ซึ่งแสดงความจริงดวยวิธีที่ผิดแผก
ไปจากที่เขาไดรับการอบรมมาแตเยาว เอ็ดดี้ก็ชว ยเขามากในขอนี้ แสดงใหเห็นวาวิธีศึกษาพระคัมภีร
แบบปจจุบนั ทําใหทราบความจริงใหม ๆ ขึ้นอีกมาก แมวาจะทําใหผูศึกษาโยนทิ้งแนวความคิดเกา ๆ
ไปบางก็ตาม เขารับรองวาจําเปนจะตองรับเอาทัศนะใหม ๆ และวิธีศึกษา และใชเพื่อเขาใจพระคัมภีรดี
ขึ้น โดยไมเปนการดูหมิน่ พระคัมภีรแ ตประการใด ตอมาเมื่ออัสซีเรียเปนบิชอป เขาไดบอกให
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นักเรียนศาสนศาตรทั้งหมดอานพระคัมภีรโดยถือเสมือนวา พระเจาไดเผยน้ําพระทัยใหทราบทีละนอย
ๆ และอยาถือเอาทุกสิ่งในพระคัมภีรเดิมเปนหลักตายตัวเหมือนพระคัมภีรใหม
ในระหวางทําที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. มีเหตุการณ 2 อยางเกิดกับอัสซีเรีย ในป 1898 คือเขาสมรสกับ
สตรีที่มีการศึกษาดีและฉลาดผูหนึ่ง เธอเปนคนจงรักภักดีตอพระเยซูเหมือนสามี เกิดบุตรชาย 4 คน
หญิง 2 คน บุตรชาย 3 คนทํางานในคริสตจักรโดยเปนศาสนาจารย, แพทยและผูชํานาญการเกษตร
ในป 1903 อัสซีเรียไดเริ่มตั้งสมาคมผูประกาศอินเดียแหงทินเนเวลี อันเดียไดรับความ
ชวยเหลือจากตะวันตกมากแลว
อัสซีเรียและพวกเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะแสดงความกตัญูและ
ความสามารถที่จะรับใช โดยทําการสงศาสนทูตออกไปโดยใชเงินของชาวอินเดียและโดยคนชาวอินเดีย
เอง จึงเลือกเอาทองที่ปลายเขตรัฐนิสัมเปนที่ทําการ ซึ่งใชพูดภาษาเตลูกู และตั้งที่ทําการใกลสถานี
รถไฟชุมทางโดนากัล ในสมัยนั้นไมมีใครรูจักโดนากัล แตปจจุบันเปนที่รูจักกันทัว่ โลก เดิมเปนปาที่อยู
ของเสือและสัตวรายนานาชนิด ประชาชนยากจนและไมเคยฟงพระกิตติคุณมาแตกอน
อัสซีเรียไดไปแถลงงานใหมนี้ทั่วอินเดีย เพื่อชักชวนคนหนุมสาวใหถวายตัวทํางานใหพระ
คริสต โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศสั่งสอนใหแกคนทีไ่ มเปนคริสเตียน ในที่ประชุมเมื่อมะซาเรียเชิญ
ชวนอยูน ั้น มีนักเรียนคนหนึ่งถามวา ทําไมตัวของเขาเองไมออกไปเลา? เพื่อเปนการตอบสนองคําถามนี้
อัสซีเรียจึงตัดสินใจไปเปนศาสนทูตที่โดนากัล เพื่อน ๆ ก็แปลกใจในการตัดสินใจครั้งนี้ คริสตจักร
อินเดียไมใครมีผูนําแบบนี้ เขาเปนคนที่รจู ักกวางขวาง และมีอิทธิพลในคริสตจักร จะเหมาะหรือที่จะ
ไปเก็บตัวอยูใ นปาโดนากัล อัสซีเรียสํานึกในหนาที่ของตนดี เขาจึงไปหาบิชอบ เฮนรี ไวทเฮด ที่เมือง
มัดราสบิชอบก็รับก็ขอเสนอและแนะใหรบั สถาปนา
เฮนรี่ ไวทเฮด บอกประกาศไปทั่วโลกวา การประกาศกับฝูงชนจันฑาล เปนโครงการของพระ
เจาที่จะชนะจิตใจของชาวอินเดีย ศาสนาทูตรุนกอน ๆ ประกาศกับคนชั้นสูง และนําคนชั้นสูงมาเปนค
ริสเตียน ครั้นเมื่อคนชั้นต่ําจํานวนพัน ๆ มาเขาเชื่อ พวกศาสนาทูต และผูนําอินเดียก็ชักสงสัยในผล พวก
ชั้นต่ําโงเขลา สกปรกและนิสัยไมดหี ลายอยาง ถาขืนใหมาเขาคริสตจักรจะทําใหเปนที่รังเกียจของชน
ชั้นสูง และยากจะใหมาเขาเชื่ออีก กลาวกันวา “แมจะใหคนชั้นต่ํา 50 ลานเขาเชื่อก็ไมทําใหคนอินเดีย
ทั้งหมดเปนคริสเตียนได” บิชอป ไวทเฮดไมเห็นดวย เพราะในพระคัมภรใหมมวี า คนชัน้ สูง คนมี
อํานาจมิไดถูกเรียก เขาคิดวาประเทศอินเดีย พระเจาอาจเปลี่ยนใจคนชั้นต่ําขึ้นไปถึงชั้นสูง เหมือนกับ
อาณาจักรโรมก็เปนได
บิชอป และ มิสซิส ไวทเฮด ตอนรับอัสซีเรียเหมือนบุตร ไวทเฮดรูสึกวาถึงเวลาแลวที่
คริสตจักรอินเดียจะมีบิชอปเปนชาวอินเดียและรูสึกวาพระเจาจัดคนมาใหแลวทีจ่ ะเปนบิชอปอินเดียคน
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แรกของคริสตจักรอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน ป 1909 เขาไดสถาปนาเปนมัคคนายกในคืนกอนไวทเฮด
ไดบอกเรื่องอนาคตแกเขา อัสซีเรียไดเขารับหนาที่พรอมดวยภาระหนักในอนาคต
เมื่อรูขาววา ไวทเฮด ตองการจะมีบิชอปผูชวยเปนชาวอินเดีย ก็มีการคัดคานมาทุกทาง พวกศา
สนทูตรูวาคริสตจักรยังไมพรอมที่จะทําเชนนั้นได บางก็ไมวางใจอัสซีเรียเปนสวนตัวพวกคริสตเตียน
อินเดียที่มาจากตระกูลสูงก็ไมพอใจที่ตําแหนงนีจ้ ะไปตกกับพวกนาดาส ตอมาหลายปพวกนัน้ กลาววา
“ขาพเจาไมเคยเห็นคริสเตียนชั้นสูงพูดถึงความดีของอัสซีเรียเลย ยกเวนกรณีเดียว” แตไวทเฮด คงกม
หนาทําตามแผนตอไป แลวก็คอย ๆ มีผูรับความเห็นของเขา บิชอปโกเบีลสตัน ผูเฒาแหงกัลกัตตา
ยืนยันวา บิชอปชาวอินเดียคนแรกจะตองมีภาคของตนเอง แมจะเล็กก็ตาม และมีตําแหนงชื่อ เพื่อ
ปองกันมิใหลือกันไปวา บิชอปชาวอินเดียตองทําหนาที่เปนผูชวยชาวยุโรปเสมอไปฉะนั้น จึงตกลงให
เอาภาคใหมโดนากัลแยกออกจากการประกาศของสมาคมผูประกาศอินเดียเสีย นอกจากนั้น บิชอปใหม
จะตองชวยบิชอปไวทเฮดในเขตพูดภาษาเตลูก ในภาคมัดราสดวย
ในขณะที่ปรึกษาหารือกันอยูน ี้ อัสซีเรียก็ไดชื่อเสียงอีกดานหนึ่ง คือในป 1910 การประชุม
ศาสนาทูตสากลเปดขึ้นที่เมืองเอดินเบิรก สกอตแลนด เปนที่ประชุมของพวกตะวันตกในบรรดาผูเขา
ประชุม 1,3000 คน มี 18 คนเทานั้นที่ไปจากคริสตจักรใหม ๆ คนหนึ่งใน 18 คน ก็คอื อัสซีเรีย เขาไดรับ
เลือกใหกลาวถึงสัมพันธภาพระหวางศาสนทูตกับเพื่อนรวมงานในคริสตจักรใหม ๆ เขาไดปราศรัยดวย
อารมณลึกซึ้ง โดยจบลงดวยถอยคําที่วา “ในสมัยตอ ๆ ไปคริสตจักรอินเดียจะลุกขึน้ แสดงความกตัญู
เพื่อเปนพยานในความกลาหาญและเสียสละอยางสูงของพวกศาสนทูต พวกทานไดใหอาหารเลี้ยงคน
ยากจน ทานยอมสละชีวิต เราขอแตใหมีความรัก ขอใหเปนมิตรกับเราเถิด” ขอนี้ไมยุติธรรม คลายกับ
ปฏิเสธความรักและมิตรภาพที่มีอยูแลวมากมายในศตวรรษกอนอัสซีเรียพูด แตถอยคําสะกิดใจพวก
ศาสนทูตและสหายทั่วโลกที่วา ถึงเวลาแลวจะตองเปลีย่ นสัมพันธภาพกันอยางขนาดใหญ มีผูเห็นพอง
กับอัสซีเรียจํานวนมากที่วา ความสัมพันธระหวางศาสนทูตกับผูรวมงานพืน้ เมืองตามที่ทําการมิชชั่น
ทั่วไปมีระดับต่ํากวามาตรฐานคริสเตียน
ในที่สุดทุกอยางก็พรอมในวันที่ 29 ธันวาคม ป 1912 บรรดาบิชอปอังกฤษทั้ง 11 คน ที่อยูใน
อินเดียไดรวมกันวางมือลงบนศีรษะชาวอินเดียคนแรก และเวทนายาคัม ซามูเอล อัสซีเรีย อายุ 38 ป ก็
ไดเปนบิชอปแหงโดนากัล อีกสิบวันตอมาก็ไดเขาประจําภาคเล็ก ๆ ของตน ซึ่งมีศาสนาจารยชาว
อินเดีย 6 คน และคริสเตียน 8,000 คน ตัวเขาเองเลาใหฟงในเวลาตอมาวาเพื่อทีจ่ ะทําลายการโตแยง
ไมใหแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงนี้ บิชอปไวทเฮดถึงกับพูดโตแยงวา “ชางมันเถิด, เปนทองที่ภาคเล็ก ๆ
ถาอัสซีเรียทําความยุงยากใหเกิดขึน้ ก็ไมกระทบกระเทือนอะไรมากนัก”
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บิชอปใหมผูนแี้ สดงใหเห็นแตเริ่มแรกวา แมจะเปนภาคเล็ก เขาก็ถือวาพระคริสตมอบอํานาจ
ใหเขาปกครองคริสตจักรของพระเจาในฐานะบิชอป เขาจะตองปกครองใหเรียบรอยตัวเองทํางานไม
เหน็ดเหนื่อยและสัตยซื่อ เขาก็ไมยอมใหคนอื่นเกียจครานและตามใจตัวเอง พวกเมธอดิสททําการ
ประกาศอยูใ นทองที่ใกลเคียงก็ประหลาดใจ
ที่เห็นบิชอปหนุมชาวอินเดียปกครองเขตของเขาอยาง
เขมงวดยิ่งกวาศาสนาทูตคนอื่น ๆ หลายปตอมา เพื่อนรวมงานของเขาคนหนึ่งกลาววา “ไมตองสงสัยมี
คนยําเกรงทานบิชอปมาก” อัสซีเรียรูจักบังคับตัวเองอยางดีคนที่รูจักเขาดี จะรูว าเขาเปนคนมีความตั้งใจ
และประพฤติตนดีอาการภายนอกแสดงความสุขุมคัมภีรภาพ แตภายในมีความรักและหวงใยวิตกกังวล
เพราะในสมัยเริ่มตนนั้น อัสซีเรียไมคอยมั่นใจตัวเองนัก เพราะรูวาคนสวนมากกําลังจองดูเขาซึ่งมิใช
เปนมิตรทั้งหมด ฉะนั้น เขาจึงตองบังคับตนเองตลอดเวลาและระวังไมกระทําการผิดพลาด หลายป
ตอมา เมื่อฐานะเขามั่นคงดีแลว เขาจึงใจดีและออนโยนลง แตเขาไมทําตัวใหสนิทสนมกับผูที่รวมงาน
ดวย เกรงไปวาจะมีผูฉวยโอกาศใชความสนิทสนมนั้นเอาเปรียบ แมบิชอปชาวยุโรปในแควนเดิมของ
เขาคือทินเนเวลียังรับเชิญไปรับประทานอาหารรวมที่บานของศิษยาภิบาลขณะเดินทางก็ตาม อัสซีเรีย
จะไมไปรับประทานอาหารในบานของศาสนาจารยชาวอินเดียเปนอันขาด เขาถือกฎขอนี้จนตลอดชีวิต
การใชวิธีเขมงวดนีเ้ ปนประโยชนมาก คริสเตียนในโดนากัลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และชีวิตใหม
ไดเขามาสูพวกคริสเตียน บิชอปใหมเปนผูนําฝายวิญญาณจริง ๆ และเขามีความสามารถที่จะรับผิดชอบ
ไดมากกวาที่ไดใหไวแตเริ่มแรก นับแตเริม่ แรกเขาเปนผูชวยบิชอปไวทเฮด ในเขตภาษาเตลูกูแหงภาค
มัดราส เขาคอย ๆ ไดรับอํานาจเพิ่มขึ้นจนเกือบจะปกครองทั่วเขตนั้น ๆ ในป 1930 คริสตจักรอังกฤษ
กลายเปนคริสตจักรอินเดียโดยตรง บิชอปอัสซีเรียคงปกครองเนื้อทีเ่ กือบเทาประเทศอังกฤษ มีคริส
เตียนกวา 100,000 คน
ในโดนากัล อัสซีเรียคงใหชาวยุโรปทําการในตําแหนงสําคัญตลอดมา มีพวกศาสนทูต เชน
เอลลิออต แทนเนอร, เกลดสโตน, เอมเมด สเบีย และอืน่ ๆ ทํางานอยางใกลชิดกับบิชอป พวกชาวยุโรป
เหลานี้คงทํางานฝายธุรกิจของภาค เชน งานการเงิน และการปกครองควบคุมความประพฤติพวกศาสนา
อาจารย และชวยแกปญหาตาง ๆ ซึ่งมิฉะนั้นแลวบิชอปจะตองทําพวกชาวยุโรปเหลานี้พอใจทีจ่ ะอยู
หลังฉาก ยกบิชอปเปนผูนาํ พวกเขาตองรับภาระหนัก ซึ่งมิฉะนั้นแลว บิชอปจะตองรับเอาไปแบกเอง
ทั้งนี้เพื่อใหบชิ อปเปนอิสระทํางานในหนาที่ของตนอยางเต็มที่ อัสซีเรียไดเปรียบพิเศษอยูประการหนึ่ง
คือ ตกลงกันใหบิชอปชาวอินเดียคนแรกทํางานไดเต็มที่ ประเทศอังกฤษจึงจัดกองทุนพิเศษไวสําหรับ
โดนากัล ถึงแมเขตอื่น ๆ จะตองเลิกลมไปเพราะไมมีเงิน แตเขตโดนากัลคงทําการอยู และขยายตอไป
ไมหยุดยั้ง
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กอนที่เราจะกลาวถึงงานในหนาที่ของเขาโดยเฉพาะ ขอใหไดดูชีวติ ภายในและสวนตัว ซึ่งทํา
ใหเขามีความสามารถทํางานไดดี เขาตื่นขึ้นแตเชาตรูประมาณ 5 น. ใชเวลาอธิษฐานนานกอนสวาง เขา
ระบุชื่อทุกคนที่ทํางานสําคัญในคริสตจักร เมื่อเขตของเขาขยายขึ้น เขาก็ตองระบุชื่อผูรวมงานจํานวน
นับรอยทุกวัน และเรื่องสําคัญ ๆ ในคําอธิษฐานอีกดวยซึ่งเขาตองรับผิดชอบ เขาเปนคนเลี้ยงงายตลอด
ชีวิต เขาถือพระเยซูเปนพระเจาและพระผูชวยใหรอด เขาพยายามทีจ่ ะทําตัวใหเหมือนพระองค ความมุง
หมายในการเปนบิชอปของเขาก็มีประการเดียวคือ “ใหพระเจาไดรบั เกียรติและสงาราศีในทุกสิง่ ” เขา
เปนคนมีปญญาสูง และเปนนักศึกษาจริง ๆ หลักการศึกษาคนควาของเขาก็คือพระคัมภีร นับแตเปนเด็ก
เขาจําพระคัมภีรในภาษาทมิฬไดเกือบทั้งหมด เขาไดอา นหนังสืออังกฤษที่ดี ๆ เปนการเพิ่มพูนความรู
พระคัมภีร รูภ าษากรีกบางแตไมเคยเรียนภาษาฮีบรู เขาอานหนังสือไดทุกแหงและทุกเวลา เขาชอบ
เดินทางรถไฟนาน ๆ เพราะจะไดมีเวลาอาน และไมมใี ครรบกวนนอกจากฝุนและความรอน แตเขาก็ไม
เอาใจใสนกั เขานั่งอานหนังสือไดนาน ๆ จดขอความและจําไว
อัสซีเรียมีคุณสมบัติเปนครูแท งานในหนาที่บิชอปสวนมากทําโดยวิธีสั่งสอน เขาเชื่อวา
ประชาชนชาวหมูบานสามารถเขาใจพระคัมภีรได จะตองทําใหเขาเขาใจพระคัมภีรเพื่อจะไดเปนคริส
เตียนตอไปไดดี ตัวเขาเองเปนชาวชนบทและรูวาชาวชนบทมีความคิดเห็นอยางไร กอนจะทําพิธวี างมือ
เขาตองใชเวลาสอบถามผูเขาเชื่อ เพื่อตรวจสอบดูวามีความเขาใจแคไหนเพื่อชวยใหเขาเขาใจการเปน
คริสเตียน และใหเห็นวาการเปนคริสเตียนมีเกียรติอยางแทจริง บางครั้งเขาลองเขาไปสนิมสนมกับผูรับ
การอบรม ก็ประสบความหนักใจของผูที่เขามาเปนคริสเตียนใหม เชน แกลงถามผูเฒาคนหนึ่งวา “ลุงมา
จากหมูบานไหน?” ก็ไดรับคําตอบอยางทองจําวา “พิธีวางมือคือการที่บิชอปเอามือวางบนศีรษะ” ทาน
ตองย้ําสั่งสอนพวกครูและศาสนาจารยใหเขาใจวา การสั่งสอนใหคนทองจําอยางนกแกวโดยไมเขาใจ
ความหมายนัน้ ไมมีประโยชนเลย และไมเปนที่นิยมของทานบิชอปดวย
อัสซีเรียรูดีวาประชาชนจําเนื้อเพลงไดดี แมจะไมไดเรียนพระคัมภีรม า แตกจ็ ําเรื่องราวในเวลา
รองเพลงได ทานจึงสงเสริมใหเขียนเพลงและบทกลอนขึ้นเพื่อใหประชาชนรอง เตเลกูเปนภาษาที่
ไพเราะ และชาวเตเลกูเปนชาติที่รองเพลงไดดีของอินเดีย จึงมีเพลงและบทกลอนเรื่องชีวิตพระคริสต
และเรื่องคริสเตียนอื่น ๆ มาก บทเพลงในตอนเชาและตอนเย็นไดเขียนขึ้นตามแบบอินเดีย และรองเปน
ทํานองอินเดีย ไดแตงบทละครตามเรื่องในพระคัมภีร แลวนําไปแสดงตามหมูบาน ดวยวิธีการตาง ๆ
ดังกลาวแลวทําใหชาวชนบทรูจักพระกิตติคุณดีขึ้น
อัสซีเรียมีความเชื่อมั่นในชาวชนบท เขาไมใครคํานึงวาพวกชนบทเคยเปนอยางไรมากอน คิด
แตวาเขาอาจเปนอะไร ๆ ได ถาฤทธิ์เดชของพระคริสตทําการในใจบุคคลพวกนี้ ดังนั้นเขาจึงย้ําใหพวก
ชนบทแสดง การเปนพยาน และเพิ่มคําปฏิญาณขึ้นอีกขอหนึ่งนอกจาก 3 ขอตามปกติ คือ เลิกความชั่ว,
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มีความเชื่อ เปนคนวางาย และประการที่สตี่ องเปนพยานที่สัตยซื่อของพระคริสต เขาจะใหผูเขาเชือ่ เอา
มือวางบนศีรษะแลวปฏิญาณ “วิบัติจะเกิดขึ้นแกขาพเจา ถาขาพเจามิไดประกาศพระกิตติคณ
ุ ของพระ
คริสต” บางทีมีคนถามบิชอปวา จะใหคนโงเขลาไปแสดงเปนพยานไดอยางไร ทานตอบวา ถาเขาจํา
เรื่องในพระคัมภีรไดเรื่องหนึ่งแลวนําไปบอกคนอื่น ๆ แลวกลับมาเรียนเรื่องใหม เชนนี้ก็ทําได
เหตุเชนนี้ทานบิชอปจึงจัดใหมีสัปดาหการแสดงพยานขึน้ ในฤดูรอน เพราะเปนฤดูทปี่ ระชาชน
วางการทํานา แลวใหพวกคริสเตียนจํานวนนับพันไปบอกวา พระคริสตไดทําประโยชนอะไรใหแกพวก
เขา ใหชาวชนบทฟงตามหมูบ านทั่ว ๆ ไป เปนความปรารถนาของทานบิชอป จะใหคริสเตียนทําทุกคน
ในการนีใ้ นปหนึ่งทานรายงานวาคริสเตียนรอยละ 36 เขารวม แตทานยังไมพอใจ ไมมีที่ไหนในโลกที่
คริสเตียนจํานวนมากกวาหนึ่งในสามจะออกแสดงพยานใหพระคริสตแบบนี้เลย ทานไดวางกฎไววาให
พวกศิษยาภิบาลและพวกทํางานชวยกันเตรียมพวกคริสเตียนออกไปเปนพยาน และหามมิใหพวกศิษ
ยาภิบาลและผูประกาศเทศนาในระหวางสัปดาหการเปนพยาน ควรใหคริสเตียนชายหญิงที่เปนสมาชิก
ทําหนาที่เทศนาในระหวางสัปดาหนวี้ ิธีแสดงพยายามเชนนี้ทําใหเกิดอิทธิพลมาก
สมัยกอน
ๆ
ประชาชนเชื่อวา การเปนคริสเตียนของคนชั้นต่ําจนหมดหมูบานก็ไมจูงใจใหคนชัน้ สูงสักคนเดียวเขา
เปนคริสเตียนได แตบัดนีค้ วามมหัศจรรยไดเกิดขึ้นแลว พวกคนชัน้ สูงอดเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงของ
พวกคริสเตียนไมได คริสเตียนในโดนากัลมิใชวาจะดีรอบคอบแตเมื่อเขาพากันเลิกดืม่ สุรา การรองเพลง
นมัสการก็เขามาแทนการทะเลาะวิวาทและดากัน
ก็กลายเปนความมีระเบียบเรียบรอยจึงทําใหมีคน
สงสัยถามวา อะไรหนอทําใหชวี ิตคนสวนมากเปลีย่ นจากชัว่ ไปสูด ไี ดเชนนี้ ก็คืออํานาจของพระเจา
นั้นเองทุกปภายหลังจากการประกาศเปนพยานหนึ่งสัปดาหแลว ประชาชนตามหมูบา นตาง ๆ ขอรอง
ใหไปสอนเรื่องศาสนาใหมและแปลกประหลาดนี้
และคนชั้นสูงบางคนถึงกับแสดงความปราถนา
ออกมาวา อยากรูเรื่องพระเจาโดยละเอียดตอไป
นอกจากนั้น อัสซีเรียยังแตงหนังสืออีกหลายเลม เปนภาษาทมิฬ แมเขาจะพูดภาษาเตเลกูไดดี
แตไมใชภาษาของเขาเขาจึงกลาที่จะเขียนขึ้น ปลอยใหผูอื่นแปลเอาดีกวา เขาไมไดเขียนเปนภาษาทมิฬ
ดวยศัพทสูง แตเขียนดวยคํางาย ๆ ใชคําใหเหมาะสม เพื่อแสดงความคิดออกมาอยางชัดแจง เมือ่ อาน
หนังสือของเขาแลวจะรูสึกวาเขาเจริญขึ้น ทางฝายวิญญาณเปนขั้น ๆ หนังสือเลมแรกกลาวถึงการรับบัพ
ติสมา แตอานแลวจืดชืดไมมีรส เพราะเขาถอดเอามาจากหนังสืออังกฤษที่มีชื่อเสียงเลมหนึ่ง แตไมใคร
มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและประสพการณของเขามากนัก ตอมาเขาเปลี่ยนวิธีใหม เขาเขียนเลมสั้น ๆ
หลายเรื่องเกีย่ วกับพระคัมภีร เชน หนังสือโยบ, โครินธเลมหนึ่งเลมสอง และวิวรณ เขาใชหนังสือ
อังกฤษที่ดี ๆ เปนคูมือ แตเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของตัวเอง เขาไดปฏิบัติมาดวยตนเอง และทุกสิ่ง
เกี่ยวกับความตองการของคริสตจักรอินเดีย ตอมาเขาเขียนเกี่ยวกับปญหาที่จะตองปฏิบัติ เขาวิตกมากใน
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การที่ประชาชนที่ระดับต่ําเกีย่ วกับศีลธรรมในทางเพศและทัศนะที่ผิดในเรื่องสมรสของคนที่ไมใชคริส
เตียน ดังนั้น เขาจึงแตงหนังสือการสมรสแบบคริสเตียน อาศัยพระคัมภีรและชีวิตสมรสอันเปนสุขเกือบ
40 ปของเขาเปนหลัก หนังสือเลมที่เรากําลังอานอยูนี้ ก็เปนชุดหนึ่งในหนังสือเกีย่ วกับการปฏิบัติ “คือ
ถวายทรัพยแบบคริสเตียน”
อัสซีเรียไดเปนผูชวยใหคริสตจักรอินเดียขบปญหาเรื่องการเลี้ยงตัวเองใหสําเร็จ ทานไดกลาว
และแสดงทัศนะไวในหนังสือวา การมีความเห็นผิดในเรื่องเลี้ยงตนเองจะทําใหเกิดผลรายแกชวี ติ ฝาย
จิตวิญญาณของคริสตจักร แตทานมีความมั่นใจวา ถาพวกคริสเตียนเรียนรูแนวความคิดที่ถูกตองในเรื่อง
การถวายทรัพยและความโสมนัสของเรื่องนี้แลว
เขาก็จะพากันถวายสิ่งที่คริสตจักรตองการในการ
ดําเนินงานและมากกวาเสียอีก เมื่อทานไดมาพิจารณาถึงชีวิตความเปนอยูของพวกคริสเตียนในโดนากัล
ก็เห็นวา แมจะมีฐานะยากจนมากแตก็ไมรายแรงเทาทีพ่ วกศาสนทูตเชื่อกัน พวกศาสนทูตสงสารคน
ยากจนเหลานีม้ าก จนเขาไดแตสอนใหรจู ักรับแตฝายเดียว หาไดสอนเรื่องการถวายไม อัสซีเรียเห็นวา
พฤติกรรมเชนนี้จะตองเปลี่ยนแปลงทันที จึงเริ่มตนสอนพวกสตรีวา เวลาจะเอาขาวสารใสหมอหุงให
เก็บขาวไวครั้งละหนึ่งกํามือเสมอ เพื่อจะไดถวายพระเจา ทําเชนนี้จะไมรูสึกมาก แตถาเปนเวลาหลาย
สัปดาหหลายเดือนเขาจะไดจํานวนไมนอย นี่เปนวิธีปฏิบัติแบบชาวอินเดียไดผลดี หลายแหงได
นําไปใช ฉะนัน้ ทุก ๆ เดือน เราจะเห็นพวกสตรีแบกถุงขาวมาโบสถครั้งหนึ่งทั่ว ๆ ไปตามหมูบาน ใน
ประเทศอินเดีย หนังสือเรื่องการถวายทรัพย นี้มิใชนกั ปราชญแตงในหองทํางานของเขา แตเปนหนังสือ
ที่แตงโดยบุคคลที่เห็นในแงดีและแงรายในการหาเงิน และเปนผูที่มปี ระสบการณ เห็นวาปญหาเรื่อง
การเงินนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับปญหาเรื่องการมีความเชื่อที่จะตองปฏิบัติในองคพระเจา
ในโดนากัล อัสซีเรียมีมิตรสหายอยูใ นคณะมิชชั่นเมทอดิสท, คองกริเกชั่นแนลลิสท และลูเธอ
รันหลายคน เขาไดเอาใจใสปญหารวมคริสตจักรเขาเปน อันหนึ่ง อันเดียวกันมาแตแรกในป 1919 เขา
ไดไปรวมประชุมของพวกศาสนาจารยชาวอินเดียทีเ่ มืองทรานสคิวบาร ซึ่งสงคําทาทายไปยังคริสตจักร
ที่ยังแยกกันอยูใ นประเทศอินเดีย ใจความของคําทาทายนัน้ มีวา “พวกเราออนแอเพราะแยกกัน ขอใหเรา
รวมเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน เพื่อวาเราจะมีกําลังวิญญาณของคนประมาณ 1/5 ของมนุษยชาติมาถวาย
พระคริสตใหจนได” นับแตนั้นมาจนถึงแกกรรม อัสซีเรียไดเปนกรรมการที่จะนําเอาคริสตจักรอังกฤษ
เพรสไบเรียน, คองกริเกชั่นเนลลิสต และเมทอดิสทเขามารวมเปนสหคริสตจักรใหญแหงเดียว เปนงาน
ที่ยากมาก อัสซีเรียมีความรักคริสตจักรอื่น ๆ แตเมือ่ เขาทํางานในพระศาสนามานานๆ เขาถือวา
คริสตจักรของเขามีคามาก เขามีเจตนจาํ นงอยางเด็ดเดีย่ ววา ถามารวมกันเปนคริสตจักรแลว คุณคา
เหลานี้จะตองไมละทิ้งหรือทําใหเสียไป เขามีความมั่นใจวาจะรวมกันได แตนาเสียดายที่เขาสิ้นชีวิต
เสียกอน คือในเดือนกันยายน ป 1947 เปนเวลากวาสองปภายหลังเขาตาย คริสตจักรแหงประเทศอินเดีย
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ภาคใตกไ็ ดเริม่ อุบัติเหตุขึ้น แตโครงการรวมกันนีเ้ ปนหนี้ความพยายามและสติปญ
 หาของเขาอยางมาก
คริสตจักรอินเดียจึงไมอาจจะลืมผูกอสรางคนสําคัญนี้ได
เขาไดรับเกียรตินิยมจากนอกเขตมากหลาย เขาไดเปนประธานสภาคริสตจักรแหงชาติอินเดีย,
พมา และลังกาเปนเวลาหลายป มหาวิทยาลัยเคมบริดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตยทางวิชากฎหมายใหแก
เขา ณ ที่ประชุมแลมเบช (อันเปนที่ประชุมพวกบิชอปอังกฤษทั่วโลก ทุก ๆ สิบป) มีผูฟงถอยคําของเขา
ดวยความเคารพและเห็นอกเห็นใจ เขาไดเดินทางไปทัว่ ยุโรป, อเมริกา ออสเตรเลีย ไมวาเขาจะไปที่ใด
คําพูดของเขาก็มีน้ําหนักดี ลูกชายของศิษยาภิบาลประจําหมูบานวาลาลันวิไล ไดกลายเปนคริสเตียนคน
สําคัญและทรงเกียรติสูง ผูหนึ่งในโลกแลวแตภายในใจของเขายังคงถอมตัวเกือบเปนเด็กบานนอกโง ๆ
ผูหนึ่ง ที่ไดเรียนพระคัมภีรค รั้งแรกจากมารดาผูมีใจรักพระเจาของเขา
วันสําคัญที่เปนศูนยกลางสําคัญในชีวิตของเขาอีกวันหนึง่ ก็คือ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1939 เปน
วันทําพิธีถวายโบสถใหญในโดนากัลใหแกพระเจา ในทามกลางบรรดาพวกบิชอปและผูนําอื่น ๆ อีก
มากมาย ซึ่งมาจาก 5 ทวีปของโลก และคริสเตียนชาวอินเดียจํานวนมาก ภาคนีก้ ลับเจริญยิ่งกวาภาคแม
แหงทันเนเวลีเสียอีก และมีจํานวนคริสเตียนมากกวาภาคอื่น ๆ ในประเทศอินเดีย โบสถนี้สรางตาม
แบบชาวอินเดียโดยมีศิลปฮินดู, มอสเล็ม และคริสเตียนผสม มีคนทั่วโลกสงเงินมาชวยสราง มีคน
1,500 เขารับศีลมหาสนิท มีอนุสรณระลึกถึงพวกศาสนทูตและผูประกาศศาสนา ชาวอินเดียหลายรอย
คนที่ไดมีสวมรวมงานมาจนถึงสรางโบสถนี้สําเร็จ แตที่สําคัญก็เฉพาะคนสองคนทีไ่ ดเปนเหมือนบิดา
มารดาของภาค คือบิชอปอัสซีเรียและภริยา
ตอนปลายอายุของบิชอปอัสซีเรียมีความเศราอยูบาง สวนชีวิตครอบครัวคงเปนสุขตามปกติ
เมื่อมีหลาน ๆ เกิดมาก็เพิ่มความโสมนัสยินดีขึ้นเรื่อย ๆ แตเพื่อนเกาไดตายและจากอินเดียไปหมด ครั้ง
หนึ่งทานบิชอปไดบอกกับสตีเพน นีล วา “ผมคิดวาคุณคงจะเปนเพียงคนเดียวที่ยงั มีชีวิตอยูที่เรียกชื่อ
ผมวาอัสซีเรีย” “เพราะทุกคนใชเรียกตําแหนงของทานดวยความเคารพเกิดความยุงยากใหม ๆ ขึ้นใน
งานของภาค เปนการยากที่จะใหมใี จรอนรนเหมือนสมัยแรก ๆ ได เมื่อทุกอยางเปนของใหมและความ
เจริญกาวหนาก็รวดเร็วดี คริสเตียนรุนที่สองและที่สามผิดกับผูเขาเชื่อแรก ๆ ศาสนาคริสเตียนมาถึงเขา
ในฐานะมรดกตกทอด และไมใชเปนเรือ่ งที่จะเลือกเอาไดตามใจชอบพวกเขาจึงมีปญหาความยุง ยาก
แตกตางออกไปจากเดิม และจะตองหาทางขบปญหาเหลานี้ดวยวิธีแตกตางออกไป ทานบิชอปก็มิใคร
จะสนิทสนมกับพวกเด็กรุนหลัง ๆ เหมือนกับที่เคยสนิทใกลชิดปูแ ละตาของเขา ฉะนั้น บางทีทานก็
อาจจะรุนแรงในการตําหนิตเิ ตียนพวกรุน ใหม พวกที่ไดรบั การศึกษารุนหลัง ๆ ไมพอใจในการปกครอง
แบบพอปกครองลูกซึ่งเหมาะกับสมัยสามสิบปโนน เขาจึงตําหนิทานบิชอปอยางรุนแรง และแสดงให
เห็นวาวิธีปกครองในโดนากัลแตกตางกับวิธีปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งกําลังเจริญขึ้นในทินเนเวลี
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ซึ่งเปนบานเดิมของบิชอปอัสซีเรียเสียใจทีก่ ารรวมเปนสหคริสตจักรชาเกินไป มีหลายครั้งเกือบสําเร็จ
แตตองเลื่อนไป มีหลายคนที่รูจักบิชอปดีเห็นวาทานเปนคนมีความอดทนนอยลงกวาเดิม ทานไมฟง
เสียงคนอื่นพูด และไมพยายามเขาใจเหตุผลของเขา ทานชราลงมากแลว แตคนทีใ่ กลชิดไมนึกวาทานจะ
ตายเร็ว ในเทศกาลคริสตมาสป 1944 ทานมีอายุ 70 ปบริบรู ณ ไดออกไปตามหมูบานเทศนา วางมือ และ
ทําพิธีศีลมหาสนิทตามปกติ ทานยังคงเปนสุขและแข็งแรงในการทํางานตามปกติ ในวันที่ 28 ธันวาคม
ทานกลับมาบานดวยอาการปวยเปนไข สําหรับในประเทศอินเดียการเปนไขเปนสิ่งธรรมดาและไมมี
การตกใจเปนพิเศษ แตในไมชาปรากฏวาทานจะตองตายแน ทานไมมกี ําลังตอสูกับการเปนไขนไี้ ด และ
อาการไมทุเลาขึ้น ประมาณเที่ยงวันของวันที่ 1 มกราคม ป 1945 ทานก็สิ้นลมหายใจ
ตลอดวันมีคนหลายพันคนไดมาเยีย่ มศพของทาน ซึ่งนอนอยางเปนสุข มีใบหนายิ้มแยม
ประชาชนก็ถอื วาทานเปนบิดาในพระคริสต ในตอนค่ําเขาไดฝงศพทานไวในสวนบริเวณโบสถที่ทาน
ไดสรางขึ้น
“ทานทั้งหลายเพิ่งรูวาวันนี้มีเจานายผูใหญในพวกอิสราเอลสิ้นชีพ (2 ซามูเอล 3:38)” แมเวลา
จะลวงเลยไปเกาปแลวก็ตาม ผูแตงชีวประวัตนิ ี้ตองจบเรื่องลงดวยหยาดน้ําตา เมื่อไดหวลไประลึกถึง
สหายอัสซีเรียผูนี้ อัสซีเรียมีความสามารถหลายอยาง แตเขาก็ถวายใหแกพระเจาทรงใชหมด เขาจะเปน
พยานทุกโอกาสดวยถอยคําวา “แตขาพเจาเปนอยูอยางนี้เนื่องดวยพระคุณของพระเจา (1โครินธ
15:10)” ถามีนอยคนในคริสตจักรใหม ๆ ทําการไดเทาเทียมกับเขา ก็หมายความวาคนจํานวนมากมิได
เรียนวิถีถวายตัว สิ้นเชิงใหพระเจาใชไหม? ตอไปนี้ใครเลาที่จะลุกขึน้ ไมใชลอกแบบอัสซีเรียเพราะเขา
ไมตองการเชนนี้ แตทําตามพระเยซูคริสตเหมือนอัสซีเรียพยายามทํามาแลว และมีสวนเหมือนกับเขามี
ในการสรางคริสตจักรเปนรางกายของพระคริสตในโลก?
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1

บทที่ ๑ ใหคริสตจักรดํารงอยู

มีคริสเตียนนอยคนที่รูจักวิธดี ําเนินการของคริสตจักรเขาไปที่โบสถแทบทุกอาทิตย ในระหวาง
ปหนึ่ง ๆ ก็จะเห็นถาดและถุงถวายทรัพยผา นมาแลวเขาก็ใสทรัพยลงไป บางทีก็เปนจํานวนนอยทีส่ ุดที่
เอาติดตัวมา แตไมเคยถามเลยวาเงินนั้นไปไหน, ใชประโยชน เอาไปใชในงานทุกแผนกคริสตจักรมาก
นอยเพียงไร บางที่ศาสาจารยก็ประกาศในโบสถวาควรถวายใหมากกวาปกติหรือถวายในงานพิเศษให
มาก ๆ บางทีเขาก็ถวายกันมากเพียงสองสามอาทิคย แตการตกลงใจทําเชนนี้ทําไปไมไดนานเทาใด ทั้งที่
คริสตจักรก็ยังคงปรากฏอยูและคอยสนองความตองการของเขา ตราบเมื่อถึงคราวคับขัน คริสตจักรจะ
อยูในฐานะไมปลอดภัยนัก และความเปนอยูของคริสตจักรยอมไดรับความกระทบกระเทือน เมื่อนัน้ ค
ริสเตียนจะไดตื่นตัวตอสิ่งทีอ่ ุบัติขึ้น แลวจะเทีย่ วถามวา เขาจะตองสละกําลังกายและกําลังทรัพย
ชวยเหลือสักเทาใดเพื่อใหคริสตจักรดํารงอยูตอไป
เรื่องนี้เปนความจริงอยางยิ่งในคริสตจักรใหม ๆ ซึ่งตั้งในประเทศทีป่ ระชาชนสวนใหญมิได
เปนคริสเตียน นาประหลาดที่เปนเชนนี้ เพราะเหตุทคี่ ริสตจักรสวนมากออนกําลัง และคริสตจักรมี
จํานวนนอย ทั้งไมแนวาคริสตจักรจะดําเนินไปไดตลอดป แตขนบธรรมเนียมอาจฝงรากลงลึกภายใน
เวลา 2-3 ปและคริสเตียนในคริสตจักรใหมก็จะเรียนรูไดเร็วเหมือนกับพวกคริสเตียนในคริสตจักร
เกาแก โดยถือเสียวาทุกสิ่งจะตองดําเนินไปเหมือนที่เปนอยูในขณะนี้ เปนการยากที่คริสเตียนจะเขาใจ
วาคริสตจักรนัน้ เปนคริสตจักรของเขา และคริสตจักรจะดํารงอยูไดก็โดยการดําเนินชีวิตของเขา ใน
คริสตจักรใหม ๆ หลายแหงไดเกิดความเขาใจผิดมาแตเริ่มตน หรือจะพูดใหถกู ก็คือวาไมมีการสั่งสอน
กันใหถูกทางนั่นเอง คริสเตียนไดรับการสั่งสอนใหมอบถวายชีวติ แกพระเจา แตมไิ ดเรียนรูโดยชัดเจน
วาการถวายตัวเองจะตองแสดงออกดวยการถวายสิ่ง ตาง ๆ ใหแกพระเจาและคริสตจักรของพระองค
เขามิไดรับการสั่งสอนถึงเหตุผลและวิธีการที่จะถวาย การที่ความเขาใจผิดไดฝงรากลงเสียแลวและมา
แกดว ยการสั่งสอน ที่ถูกไมใชของงายเลย
ตอไปนี้จะไดพิจารณาถึงสาเหตุที่จะเกิดความเขาใจผิดขึน้ ไดอยางไร
ในตอนเริ่มตนกอนที่มีคนเขาเปนคริสเตียน ก็มีแตพวกศาสนทูตเทานัน้ ที่เปนคริสเตียน ถา
จะตองมีการใชจายเงินเพื่อกิจการอะไร พวกศาสนทูตก็ตองเปนพวกแรกที่จะตองออกเงิน คนที่เขา
เปนคริสเตียนรุนแรกบางคนตองถูกไลออกจากครอบครัวและหมูบานทีต่ นเคยอยู เขาไมมีอะไรติดตัว
เลยพวกศาสนทูตจะตองใหเสื้อผา อาหารและที่อยูอาศัยจนกวาจะหางานทําได หลายคนไดทํางานใน
คณะมิชชั่นโดยเปนครู เปนผูประกาศ และพวกมิชชัน่ นารีก็จายเปนคาจางเรื่อยมา ถาจะมีการสราง
โบสถ พวกคริสเตียนในภาคตะวันตก ก็เปนผูสงเงินไปใชจายในการสราง บางทีก็สงเงินไปใหสราง
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โบสถขนาดใหญโตมาก จนคนพืน้ เมืองไมสามารถที่จะบํารุงรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอยได และ
พวกศาสนทูตก็จะตองออกเงินจางคนบํารุงรักษาอีกดวย ในสมัยกอน ๆ เปนธรรมเนียมที่ทางโรงเรียน
จะตองจางเด็กใหมาเรียนหนังสือ แทนที่ผูปกครองจะเสียคาเลาเรียนใหเด็ก เพราะผูป กครองรองวา เขา
เปนคนยากจนตองใชเด็กชวยทํางาน ถาทางโรงเรียนตองการใหเด็กไปเลาเรียน ทางโรงเรียนก็จะตอง
จายเงินทดแทนที่ผูปกครองขาดเด็กชวยทํางานอาชีพ ขอนี้ก็เปนขอโตแยงทีย่ ุติธรรม และพวกศาสนทูต
ก็อยากไดเด็กไปเขาเรียนในโรงเรียนของตน จึงยินยอมตกลงตามแผนการณนี้ แตหาไดคิดไมวาการทํา
ตามแผนการณนี้เปนการกอใหเกิดผลรายแกคริสตจักรในอนาคต
เราตองไมลืมวาผูเขาเชื่อในสมัยแรก ๆ เปนคนยากจนโดยมาก และเหมือนกับในสมัยพระ
คัมภีรใหมทวี่ า สวนมากมิใชคนมีปญญา และไมมีคนมีอํานาจถูกเรียกเขามาในคริสตจักรของพระเจา
ในสมัยนีก้ ็เชนสมัยกอน
มีแตคนยากจนและคนออนแอเทานัน้ ที่ตั้งใจฟงขาวประเสริฐของพระเจา
พวกศาสนทูตเมื่อมองเห็นความยากจนของประชาชนก็สงสาร จึงไมอยากจะใหเปนภาระหนักแกเขา
ในการที่จะขอรองใหชวยบํารุงคริสตจักร ทั้งนี้มิไดหมายความวาคริสเตียนที่ยากจนจะไมถวายอะไร
เสียเลย มีการถวายบางเหมือนกันในกิจการพิเศษแตมใิ ชเปนกิจการประจําของคริสตจักร ในสมัยกอน
พวกศาสนทูตก็สอนเหมือนกันวา ตอไปคริสตจักรใหม ๆ จะตองเปนอิสระเลี้ยงตนเองได แตการ
กระทําของพวกศาสนทูตกลับขัดกับการสัง่ สอน คือเขากลับใจใหการอุดหนุนมากและเปนเวลนาน จน
คริสตจักรใหม ๆ ตองพึ่งชาวตะวันตกในเรื่องการเงินและการอุดหนุนอื่น ๆ ตลอดเวลา ทําใหเกิด
ความรูสึกวามิตรสหายผูมีใจกรุณาชาวตะวันตกจะคงใหตอไป
และคงจะใหเรือ่ ยไปโดยไมมี
กําหนดเวลาสิน้ สุด และคริสตจักรใหม ๆ ก็พอใจในสภาพเชนนี้ เขามิไดรับคําสั่งสอนหรือที่วา ความ
รอดในพระคริสตเปนสิ่งประทานใหเปลา? ในสมัยโบราณ ประชาชนตองเอาสัตวไปบูชายันตถวาย
เทวดาดวยราคาแพง ในสมัยนี้มิดกี วาหรือที่มีบิดามารดาในพระคริสตมากมาย คอยเอาใจใสมิใหบุตร
ขาดแคลนสิ่งตาง ๆ ?
ประชาชนไมเห็นผลรายของสภาพการณวธิ ีนี้มาเปนเวลาชานาน ศตวรรษที่ 19 เปนเวลาที่มี
สันติสุขอยูนาน ความมั่งคั่งของตะวันตกไดเจริญอยูตลอดเวลา คนก็สนใจในกิจการของศาสนทูต
ตลอดเวลานั้น
ดูเหมือนวาสภาพการณเชนนี้จะมีอยูตลอดไป
และไมมีความจําเปนที่จะทําการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางคริสตจักรเกากับคริสตจักรใหม
พอถึงศตวรรษที่ 20 สภาพการณนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปคริสตจักรในภาคตะวันออก ไมใครสนใจ
ในกิจการของมิชชั่นเหมือนกับสมัยกอน การใหไดทวีขนึ้ ก็จริง แตไมเพียงพอกับความตองการของการ
งาน ถาจะใหงานเจริญในดานหนึ่งก็จะตองตัดทอนในดานอื่น ๆ ลง คาของเงินไดเริ่มลดต่ําลงทั่วโลก
ในป 1931 ไดเกิดเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ประชาชนก็ถวายทรัพยนอยลง เพราะมีเงินที่จะถวายนอยลง
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อยางยิ่ง ตองตัดทอนเงินอุดหนุนพวกมิชชันนารีลง คริสตจักรใหมหลายแหงรูสํานึกตนเปนครั้งแรกวา
จะไปหวังการใหมาก ๆ และสม่ําเสมอของพวกชาวตะวันตกเหมือนแตกอนไมไดแลว ถาปรารถนาจะ
ดํารงชีวิตตอไป จะตองเรียนรูวิธีเจริญขึ้น และจะตองมีสวนรับผิดชอบในชีวิตของคริสตจักรใหมากขึ้น
กวาแตกอน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสอนบทเรียนใหหลายประการพวกศาสนทูตชาวเยอรมันเลิกไปหลาย
แหง
เงินเยอรมันก็ถูกตัดทอนคริสตจักรที่อื่นตองชวยกันพยุงใหงานดําเนินตอไปจนกวาจะเสร็จ
สงครามหรือนานกวานั้น แตปญหาใหมไดเกิดขึ้นภายในคริสตจักรวา ถาถูกตัดออกจากมิตรสหายใน
ภาคตะวันออกโดนสิ้นเชิงและไมมีเงิน และตัวศาสนทูตมาชวยเหลือบริหารงานแลว คริสตจักรใหม ๆ
จะสามารถดําเนินงานตอไปดวยตนเองไดหรือไม? จะสามารถยืนหยัดเปนพยานและเลี้ยงตัวเอง โดยไม
ตองรับการชวยเหลือจากที่อนื่ ไดหรือไม?
ปญหานี้ ทําใหเห็นความแตกตางอยาง แจงชัดระหวางคริสตจักรแท และคริสตจักรที่เปนเพียง
อาณานิคมของคริสตจักรชาวตะวันตก ในวงการเมือง ประเทศใหญ ๆ เชน คานาดาและออสเตรเลีย ซึ่ง
เดิมเปนอาณาจักรนิคมไดเจริญขึ้นเปนประเทศเอกราชไปหมดแลว จึงมองเห็นไดวา ถึงเวลาแลวที่
คริสตจักรใหม ๆ จะตองเลิกเปนอาณานิคมเสียที และเจริญขึ้นเปนคริสตจักรอิสระภายในครอบครัว
ของพระเจา ซึ่งเปนคริสตจักรสากลแตคริสตจักรที่ไมสามารถจะหาเงินมาทําการไดเอง และตองแบมือ
ขอคริสตจักรอื่น ๆ ก็คงเปนอาณานิคมตอไป การเจริญขึ้นจนเลี้ยงตัวเองไดเปนสิ่งสําคัญของการ ที่จะ
เปนอิสระฝายจิตวิญญาณตอไป
คําเตือนใจนี้มากจากทางอืน่ อีกดวยในหลายสวนของโลกงานของมิชชั่นสามารถเจริญได
รวดเร็วก็เพราะรัฐบาลเต็มใจชวยเหลือโรงเรียนมิชชั่น และจายเงินเดือนจํานวนมากใหแกครูคริสเตียน
เชน ในประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย และในทวีปอาฟฟกาหลายประเทศในศตวรรษที่ 20 ไดเกิดลัทธิ
ชาตินิยมขึ้นอยางรวดเร็วทัว่ ทวีปอาฟฟกาและเอเซีย เปนที่เห็นประจักษวาเมื่อชาวเอเซียและอาฟฟกาได
เอกราชทางการเมืองแลว รัฐบาลใหมไมใชเปนรัฐบาลคริสเตียน และปรารถนาที่จะดําเนินการศึกษาเสีย
เอง และไมยอมจายเงินใหแกโรงเรียนคริสเตียนตอไปฉะนั้น คริสตจักรจะตองเผชิญกับปญหาที่วาจะทํา
อยางไรตอไปถาโรงเรียนของตนไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จะมีเงินของตนเองพอที่จะ
ดําเนินการตอไปไดสักกี่โรงเรียน ครูตามหมูบานอันมีจาํ นวนตั้งหลายพันหมูบาน เดิมเคยกินเงินเดือน
จากรัฐบาลเปนสวนใหญ และทําหนาที่ในทางพระศาสนาดวยเปนสวนมาก จะทําใหงานทางพระ
ศาสนาดํารงอยูตอไปไดอยางไร? ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีแผนการใหม เพื่อเผชิญกับเหตุการณใหมที่จะ
มาถึง
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บทที่ 2 คริสตจักรที่มีการถวายทรัพย

ในป 1938 การประชุมสภาสากลมิชชันนารีไดจดั มีขึ้นที่เมืองทัมบารัม ใกลนครมัดราส
ระเบียบวาระประชุมขอที่ 12 วาดวยมาตรฐานทางเศรษฐกิจของคริสตจักร เพื่อเปนการเตรียมงานนี้ ได
ทําการศึกษาพิจารณาโดยรอบคอบในหลายประเทศถึงฐานะของคริสตจักรตาง ๆ เพื่อตรวจสอบดูวา
พวกคริสเตียนมีความเขาใจในหนาทีก่ ารถวายทรัพยเพียงไร และคริสตจักรตาง ๆ จะสามารถบํารุง
กิจการงานของตนโดยไมตองรับการชวยเหลือจากภาคตะวันตกมากนอยเพียงไร
ผมปรากฏวา
คริสตจักรตาง ๆ มีความแตกตางกันมาก บางแหงก็ทําการกาวหนาไปไดมากกวาแหงอื่น ๆ เกีย่ วกับการ
เลี้ยงตัวเอง ทัง้ นี้มิใชวาคริสตจักรที่มั่งคั่งมากที่สุดทําการกาวหนามากทีส่ ุด แตอาศัยอยูกับการอบรมสั่ง
สอน ที่ไดใหแกพวกคริสเตียนตั้งแตเริ่มแรกสําคัญกวา และใหรูจักความสําคัญที่วาการถวายทรัพยเปน
สวนหนึ่งของหนาคริสเตียนมีตอพระเจา
ตอไปนี้เราจะไดพิจารณายอ ๆ ถึงความกาวหนาที่คริสตจักรตาง ๆ ไดกระทํามาแลว

คริสตจักรกะเหรี่ยง
ชาวกะเหรีย่ งเปนชนเผาหนึง่ ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากพวกพมา เมื่อคณะอเมริกนั แบพติสทได
ไปทําการประกาศพระกิตติคณ
ุ เปนครั้งแรกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1814 พวกกะเหรี่ยงเปนคนยากจน, โง
เขลา นับถือไสยศาสตร แตพวกเขามีตาํ นานเกาแกเลาลือกันมาวา จะมีคนผิวขาวนําพระธรรมคําสั่งสอน
ที่สูญหายไปแลวกลับคืนมา และจะนําพวกเขาไปสูพระเจา แตการสั่งสอนพมานั้นลาชา ฝายกะเหรี่ยง
ตอนรับพระกิตติคุณโดยเต็มใจ จนขณะนีม้ ีคริสเตียนไมนอยกวา 400,000 คนแลวมีคนเขารับบัพติสมา
เปนครั้งเมื่อป 1828 ตอมา 3 ป พวกกะเหรี่ยงก็สรางที่ประชุมอธิษฐานขึ้น ในป 1845 เงินอุดหนุนจาก
อเมริกาลดนอยลง พวกกะเหรี่ยงจึงจัดหาเงินเพื่อใหเปนเงินเดือนศิษยาภิบาล และเปนคาใชจายอืน่ ๆ ใน
งานของคริสตจักร และไดจดั ตั้งคริสตจักรกะเหรี่ยงอิสระขึ้นในป 1853
เมื่อหลายปมาแลว ผูปกครองคริสเตียนชาวกะเหรีย่ งผูหนึ่งไดกําหนดหนาที่ของคริสตจักรไว
ดังนี้ “ไมตองขอความชวยเหลือเกี่ยวกับเงินจากผูอื่น, ยกฐานะของชาวกะเหรีย่ งดวยการศึกษา, สอน
อุดมคติที่ดีแกคนทุกรุน เตรียมจัดเงินไวสําหรับหางานใหคนทํา ใหผูนํามีการศึกษาสูงกวาสมาชิก
ประกาศพระกิตติคุณใหแกคนใหม ๆ”
เมื่อคริสตจักรมีสมาชิกมากขึ้น ก็รับผิดชอบทําการเพิ่มขึ้น จนในที่สุดสามารถเลี้ยงและ
อุดหนุนคริสตจักรของตนเองโรงเรียนและสถาบันอื่น ๆ ไดหมด ตลอดทั้งโรงเรียนอบรมศาสนศาสตร
พวกที่อยูในเขตยากจนกลับถวายมากกวาผูที่มั่งมีกวา และพวกทีท่ ําการถวายมากที่สดุ เปนพวกที่ทาํ การ
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ติดตอเปนรายบุคคลและเปนพยานใหแกพระกิตติคณ
ุ ดีที่สุด การถวายทรัพยโดยมากถวายเปนสิ่งของ
ตามฐานะของชาวนา บางแหงไดกั้นที่ดนิ ไวสวนหนึ่งเพือ่ ใหเปนไรนาของพระเจา และพืชผลที่ไดใน
ที่นี้ถวายไวในงานของคริสตจักร
การที่บังเกิดผลดีเชนนี้ ก็เพราะ ไดมกี ารอบรมสั่งสอนใหพวกกะเหรี่ยงสํานึกในความเปน
อิสระมาแตตน
คริสตจักรจะตองเปนของพวกเขา และจะตองเรียนรูวิธีบํารุงเลี้ยงคริสตจักรพวก
กะเหรี่ยงจึงไดแนวความคิด ความเปนอิสระและเลี้ยงตนเองมาแตแรก อุปนิสัยของคนกะเหรี่ยงเปนผู
มั่นคงเขมแข็ง และเปนอิสระ เขาจึงตอบสนองรับอุดมการณดังกลาวทันที ฉะนั้นเขาจึงเต็มใจเสียสละ
เพื่อใหอดุ มการณ นั้นกลายเปนความจริงในพวกเขา
ในป 1924 กองทัพญี่ปุนยึดครองพมา พวกคริสเตียนจึงถูกกดขี่ และคริสตจักรก็มิไดรับการ
ชวยเหลือจากภาคตะวันตก จึงปรากฏวางานที่ไดทํามาแลวหนึ่งศตวรรษไดถูกทดลองแตก็บังเกิดผลดี
พวกคริสเตียนสวนมากยังคงซื่อวัตยตอพระกิตติคณ
ุ คริสตจักรยังคงเลี้ยงตังเองและเจริญขึ้น ภายหลัง
สงครามเกิดพิพาทระหวางกะเหรีย่ งและพมา เพราะกะเหรี่ยงตองการเปนอิสระจึงเกิดตอสูกัน ถึงกระ
นั่นก็ตาม คริสตจักรยังคงเจริญกาวหนาตอไป

คริสตจักรบาตั๊ก
พวกบาตัก๊ ตั้งถิ่นฐานอยูในที่ราบสูงภาคเหนือเกาะสุมาตรา เปนชาติทรหดอดทนและเขมแข็ง
มีศาสนทูต 2 คนเขาไปทําการในพวกนี้ ถูกคนปาฆากินหมด อีก 30 ปตอมา พวกศาสนทูตเยอรมันนอม
เม็นเซ็นแหงมิชชั่นเรนนิช ไดเขาไปตั้งทําการสั่งสอนในเขตพวกนี้อกี สามารถทําการเอาชนะจิตใจให
พวกคนปาเหลานี้มาเชื่อในตัวเขาและในพระกิตติคุณได คริสตจักรจึงไดเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะ
นี้มีพวกบาตั๊กที่เปนคริสเตียนแลวมากกวา 500,000 คน เปนประโยชนแกการประกาศดีมาก เพราะพวก
นี้เปนตนเชื้อชาติเดียว และพูดภาษาเดียวและมีคณะมิชชั่นทําการประกาศเพียงมิชชัน่ เดียว ศาสนทูต
เยอรมันสามารถวางแผนการณไดอยางรอบคอบ และจัดตั้งชีวิตของคริสตจักรไดอยางละเอียด
เขาไดสอนถึงหนาที่การถวายทรัพยแกพระเจาตั้งแตเริ่มแรก
ทุกครอบครัวใหถวายจํานวน
แนนอนเพื่อกิจการของคริสตจักรทองถิ่นนั้น ๆ นอกจากจํานวนแนนอนและการถวายตามปกติแลว ยัง
มีการถวายพิเศษในเทศกาลสําคัญ ๆ ของคริสตจักรอีกหรือในโอกาสพิเศษของครอบครัว เชน ทารกเกิด
ใหม, วันเกิด, วันสมรส พวกผูหญิงแยกถวายตางหาก พวกเด็ก ๆ ก็มีหบี เล็กสําหรับสะสมทรัพยไวถวาย
พระเจาดวย สวนมากถวายเปนสิ่งของ เศษหนึ่งสวนสีข่ องจํานวนทีถ่ วายในโบสถสงไปเปนกองกลาง
สวนรัฐบาลก็ชวยจายเงินเดือนครูใหครึ่งหนึ่งดวย
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วิธีการเหลานีบ้ ังเกิดผลดีจนคริสตจักรตั๊กสามารถชําระคาใชจายของคริสตจักรทองถิ่นไดหมด
และยังมีเงินเหลือสําหรับอุดหนุนสถาบันอืน่ ๆ และจัดตัง้ สมาคมการประกาศพระศาสนาของชาวบาตั๊ก
อีกดวย ซึ่งมีผูประกาศถึง 60 คนเพื่อเผยแพรพระกิตติคณ
ุ ใหแกพวกอื่น ๆ ตอไป
พวกบาตัก๊ เปนคนเขมแข็ง หยิ่งในเกียรติของตน และกระหายที่จะเปนอิสระ เขาแสดงกําลัง
ความสามารถและกระหายทัง้ ในดานการเมืองและศาสนาเทา ๆ กัน
คริสตจักรบาตั๊กมีความสามารถในการเลี้ยงตนเอง และเปนอิสระ และเจริญรุงเรืองโดยรวดเร็ว
เนื่องจากเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ
1. นับแตเริ่มแรกฝายมิชชั่นไมยอมชวยเหลือคริสตจักรในฝายการเงินเปนอันขาด
2. นับแตเริ่มแรก ใหฝายฆราวาสเขาทํางานของคริสตจักรโดยแบงหนาที่ทํา และใหมีหนาที่
รับผิดชอบในสวนตาง ๆ ของชีวิตคริสตจักร
3. นับแตเริ่มแรกไดวางแผนการณไววา ไมยอมใหคริสตจักรเจริญขึ้นโดยเร็วเกินไป อันเกิด
ความสามารถของชาวบาตั๊กจะบํารุงดวยตนเองได
ในเกาะสุมาตราก็เชนเดียวกับในประเทศพมา สงครามโลกครั้งที่สองไดนําการทดลองหลาย
อยางมาสูคริสตจักร พวกศาสนทูตชาวเยอรมันไดเลิกงานไป และคริสตจักรตองทํางานดวยตนเอง แม
ภายหลังสงคราม คริสตจักรบาตั๊กก็ติดตอกับโลกภายนอกเพียงเล็กนอย แมวาจะตองขอความชวยเหลือ
จากศาสนทูตชาวเอเชียและชาวตะวันออกบางก็ตาม ไมมีคริสตจักรใดในโลกจะดีรอบคอบโดยบริบูรณ
ตลอดระยะเวลาที่ลวงแลวมาแมคริสตจักรบาตั๊กจะเขมแข็งในดานอืน่ ๆ แตก็มีความออนแอในอีกบาง
ดาน แตความจริงที่คริสตจักรสามารถดํารงอยูไดและเจริญกาวหนาตลอดมา โดยมิไดรับการชวยเหลือ
ทั้งทางเงินและตัวบุคคลจากพวกฝรั่ง ก็แสดงวาศาสนทูตชาวเยอรมันไดดําเนินการมาแลวดวยดี และ
หลักการที่ชาวบาตั๊กไดรับการสั่งสอน คือหลักเรื่องการเลี้ยงตัวเองและปกครองตัวเอง เปนหลักที่มนั่ คง

คริสตจักรเกาหลี
ภายหลังป 1880 ที่ศาสนทูตเขาไปทําการสั่งสอนในประเทศเกาหลี เมื่อไดไปทําการเริ่มตนสั่ง
สอนชาวเกาหลีก็ไดเอาใจใสเปนอยางดี และคริสตจักรไดเจริญอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาเกิดจาก
การทํางาน และการประกาศเปนพยานของคริสเตียนชาวเกาหลีเอง เมื่อคริสตจักรเจริญขึ้น การเลี้ยง
ตนเองก็ไดเจริญขึ้นอยางรวดเร็วผิดปกติ เมื่อครบ 50 ปก็ปรากฏวา พวกคริสเตียนชาวเกาหลีสังกัด
คริสตจักรเพรสไบเตเรียนไดถวายทรัพยมากเปน 6 เทาของจํานวนเงินที่มิชชั่นใชจายเปนของเงิน
กองกลาง (สําหรับกิจการโรงเรียน, โรงพยาบาลและอื่น ๆ) ทั้งนีไ้ มคดิ รวมถึงเงินเดือนพวกศาสนทูต
ดวย
บุคคลชั้นนําไดใหเหตุผล 3 ประการ ที่คริสตจักรเจริญกาวหนาและมัน่ คง คือ
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1. ชีวิตของคริสตจักรทั้งหมดดําเนินตามแบบพระคัมภีรคริสเตียนทุกคนตองเรียนรวีวารศึกษา
และพระคัมภีร และทุกวันอาทิตยตองมีการสั่งสอนพระคัมภีรแกทกุ คนเปนประจํา
2. นับแตเริม่ แรกใหคริสเตียนรูถึงหนาที่สําคัญที่จะตองบอกเลาสิ่งที่ตนเรียนรูเรือ่ งพระคริสต
ใหแกผูอื่นทราบ สมาชิกสวนมาก ในคริสตจักรเกาหลีไดมาเขาเชื่อเพราะการบอกเลาอยางงาย ๆ ของ
พวกคริสเตียนพื้นเมือง ทั้งนี้เพราะการดําเนินชีวิตและคําบอกเลาของพวกคริสเตียน แสดงถึงฤทธิ์เดช
ของพระบุตรพระเจาใหคนทั้งหลายเห็นอยางแจงชัดอยูแ ลว
3. สอนใหคริสเตียนทุกคนมีหนาที่ถวายรายไดของตนแกพระเจา ไดใชบัตรคําปฏิญาณเพื่อชวย
ใหสมาชิกถวายเปนระเบียบและสม่ําเสมอ คริสเตียนสวนมากรูจักการถวายสิบลดของรายไดใหแกพระ
เจา โดยมากถวายเปนสิ่งของที่ตนทําได เชน บิดาตกลงที่จะถวายขาวเปนจํานวนเทานั้นเทานี้ถัง มารดา
ถวายไขที่ไกไขในวันอาทิตยและวิธีอื่น ๆ
ในระหวางสงคราม คริสตจักรเกาหลีไดรับเคราะหรายมากกวาคริสตจักรใด ๆ ในโลก
ประชาชนปฏิบัติศาสนกิจตามปกติไมได
คริสเตียนจํานวนมากถูกขับไลออกจากบานเรือนแตชีวิต
ภายในของคริสตจักรยังคงอยูคงดีอยู พอเสร็จสงครามศาสนาจารยก็รวบรวมพวกคริสเตียนเขาเปนกลุม
กอน แมจะไดรับความลําบากก็มีคนเขาชื่อพระคริสตอีกมาก จึงเห็นไดชัดวาเมื่อไดวางรากฐานไวดีแลว
คริสตจักรใหม ๆ ก็ดําเนินตอไปและเจริญขึ้นได ถึงแมจะมิไดรับความชวยเหลือจากคริสตจักรดั้งเดิม
และตองเผชิญกับความยุง ยากตาง ๆ และการทดลองอยางรายแรงก็ตาม

คริสตจักรซามัวร
ในสามประเทศที่ไดกลาวมาแลว คริสเตียนเปนเพียงชนกลุมนอย และประชาชนสวนใหญไม
เปนคริสเตียน แตมีบางประเทศที่ประชาชนทั้งประเทศ มิไดเปนคริสเตียน แตมีบางประเภทที่ประชาชน
ทั้งประเทศ มิไดเปนคริสเตียนเมื่อตอนตนศตวรรษที่ 19 แตบัดนี้ไดเปนคริสเตียนหมดแลว ตัวอยางอัน
ดีเกีย่ วกับเรื่องนี้ก็คือ เกาะซามัวรในมหาสมุทรแปซิฟค ซึ่งมีพลเมืองประมาณ 100,000 คน และเปนค
ริสเตียนหมด การมีรัฐบาลที่เปนระเบียบและพัฒนาการในการพาณิชย ทําใหเกาะนี้เจริญขึ้นมาก และ
พวกคริสเตียนก็ไดถวายทรัพยกันอยางมากมาย คริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเองและปกครองตนเองมาได
นานแลวโดยไมตองพึ่งเงินตางประเทศเลย ปญหายุงยากเกิดขึ้นจากพวกผิวขาวมาอยูที่เกาะนี้จํานวน
มาก และไดเกิดขัดแยงกันระหวางวิธีดําเนินชีวิตอยางงาย ๆ ของชาวเกาะ กับวิธดี าํ นเนิชวี ิตที่พวกผิว
ขวานํามา เนือ่ งจากปญหานี้เอง เปนการสมควรที่คริสตจักรจะตองไดรับความชวยเหลือจากพวกศาสน
ทูตชาวตะวันตกบางคน แตในเรื่องอื่น ๆ แลว พวกซามัวรสามารถพึ่งตนเองไดอยางบริบรู ณและ
ปกครองตนเองไดดว ย
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คริสตจักรในอินเดียและปากีสถาน
ตัวอยางตาง ๆ ที่ใหมาแลวขางตน ลวนแตเปนคริสตจักรที่เจริญขึน้ ในทามกลางคนเชื้อชาติ
เดียวและภาษาเดียวกัน และระดับความมั่งมีและยากจนอยูร ะดับคลายคลึ่งกัน แตชวี ิตของคริสตจักร จะ
ยิ่งลําบากมากขึ้น เมื่อพวกคริสเตียน เปนคนยากจนแตคนที่อยูรอบดานเปนคนร่ํารวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศอินเดีย มีระบบแบงชั้นวรรณะทําใหเกิดแตกแยกอยางรุนแรงในสังคมโดยทั่วไป ความมั่งคั่ง
ไปตกอยูใ นมือตระกูลร่ํารวยเพียงสองสามรายในชั้งสูง สวนคนชั้นต่ํายากจนมาก พวกคริสเตียนใน
ประเทศอินเดียและปากีสถาน สวนมากมาจากชั้นยากจน และจํานวนมากมาจากพวกไมมีชนั้ คือพวก
ยากจนที่สุดเหตุนี้จึงทําใหการเลี้ยงตัวเองเจริญไดยาก เพราะคนยากจนและเคยชินตอการถูกกดขี่มาแลว
จึงไมอยากคิดที่จะเปนอิสระเหมือนชาวบาตั๊กและกะเหรีย่ ง
กระนั้นก็ตาม บางเขตเจริญกาวหนาไปมาก เชน ภาคทินเนเวทีทางภาคใตสุดของอินเดีย มี
มิชชั่นและคริสตจักรที่แข็งแรงที่สดุ ในอินเดีย ในป 1939 พวกคริสเตียนสามารถหาเงินสําหรับใชจาย
ของคริสตจักรไดรวมทั้งเงินเดือนของพวกศาสนาจารย หาเงินจํานวนมากสรางโบสถไดทุกป และสละ
เงินหลายพันรูปเพื่อสมาคมประกาศศาสนาของอินเดียเอง และชวยในตําบลที่คริสตจักรยังไมเจริญ เงิน
สวนใหญไดรบั จากรัฐบาลในฐานะเงินอุดหนุนโรงเรียน เงินสวนมากที่ไดรับจากประเทศอังกฤษ ใช
เปนเงินเดือนพวกศาสนทูต หรือวิทยาลัยหรือสถาบันกลางอื่นภายในเขตคริสตจักร คริสตจักรที่เลี้ยง
ตนเองไดยังมีไมมากนักในประเทศอินเดีย
มิชชั่นในประเทศอินเดียในสมัยศตวรรษที่ 19 ไดทําการสงเสริมการศึกษาเปนอยางมาก ผลที่
ไดรับก็คือในศตวรรษที่ 20 มีคริสเตียนที่ไดรับการศึกษาจํานวนมาก และพวกเหลานีม้ ีตําแหนงการงาน
ดีและร่ํารวยหรือไมมีอันจะกิน แตนาเสียใจที่จะกลาววา พวกนี้มิไดถวายบํารุงคริสตจักรมากนัก การ
สํารวจที่เมืองบังกาลอ
ซึ่งเปนเมืองใหญในภาคใตของอินเดียไดทําขึ้นกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
เล็กนอย แสดงวาคนยากจนถวายรายไดของเขาใหแกพระเจามากกวาคนมั่งมี และปรากฏตอไปวา
ขาราชการที่เปนคริสเตียนบางคน ถวายไมถึงรอยละหนึ่งของรายไดเพื่อกิจการของคริสตจักร ทั้งนี้
แสดงใหเห็นอยางแจงชัดเจน การเลี้ยงตัวเองมิไดอาศัยความมั่งมีหรือความยากจน เทากับความเชือ่ ใน
พระศาสนาและความสํานึกถึงการรับผิดชอบ หรือการขาดความเชื่อหรือรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
การอางสิทธิเพื่อเลี้ยงตัวอาจนํามาใชโดยวิธที ี่ผิดพลาดก็ได พูดงาย ๆ ก็คือวา ในสมัยกอน
พวกศาสนทูตเคยกลาววา “พวกเราเปนผูจายเงิน เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิท์ ี่จะปกครองคริสตจักร เมือ่ ทาน
จายเงิน ทานก็มีสิทธิ์จะปกครองคริสตจักร” เปนธรรมดาอยูเอง ที่คริสเตียนในคริสตจักรใหมจะพูดกับ
พวกตัวเองวา “บัดนี้พวกเราเติบโตขึ้นแลว เราตองการจะจัดกิจการของเราเอง เราจะตองใหพวกมิ
ชชั่นนารีออกไปโดยเร็ว เราจะตองออกเงินคาใชจายในกิจการของคริสตจักรเอง เพราะฉะนัน้ เราจะตอง
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ถวายใหมากขึน้ กวาแตกอน” เมื่อมีความเห็นแบบนีก้ ารเลี้ยงตนเอง ก็กลายเปนเรื่องเห็นแกตวั หรือแสดง
การถือชาตินี่ไมใชเปนการถวายแบบคริสเตียนเลย การศึกษาของเราในเรื่องนี้เปนเรื่องการถวายแบบ
คริสต เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เมื่อการถวายต่ําลง สาเหตุจะตองเกิดจากการดําเนินชีวิตคริสเตียน
ต่ําตอยและตื้น เมื่อคริสเตียนดําเนินชีวิตใกลชิดกับพระเจาในองคพระคริสต ความรักพระเจาและความ
ยินดีในความรอดที่พระองคประทานใหโดยพระคริสต จะแสดงออกมาเปนการถวายดวยความรักและ
การถวายดวยเต็มใจเองจะเปนบอเกิดอํานาจฝายจิตวิญญาณใหม
เราอาจจบบทนําโดยยกเอาขอความในรายงานจอ 16 ของที่ประชุมมัดราส-ทัมบารัมที่วาดวย
“มาตรฐานเศรษฐกิจของคริสตจักร” มีวา:1.
ชีวิตเศรษฐกิจของคริสตจักรจะตองวางอยูบนรากฐานอันถูกตองโดยถือเปนปญหาชีวิต
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ และจะตองสอน และอบรมหลักการถวายตามแบบพระคัมภีรใหเปนระเบียบ
2. ปญหาเรื่องการเลี้ยงตัวเอง จะตองวางอยูบนฐานอันถูกตอง ในฐานะที่เปนปญหาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณ และถือวาเปนสวนของการอาสาเปนพยาน และเพื่อความเจริญของคริสตจักร
3. เมื่อเปดทีท่ ําการใหมตองถือหลักที่วา คริสเตียนใหม ๆ จะตองสามารถเลี้ยงตัวเองไดใน
กิจการของตนมาแตเริ่มตน
4.
จะตองมีการย้ําใหหนักถึงความรับผิดชอบของคริสตจักรในทุกแหงทีจ่ ะเลี้ยงตัวเองได
ในทางการเงิน และสงไปชวยเหลือกิจการของสังคม
เมื่อวางความจริงและหลักดังกลาวขางตนแลว ตอไปนี้เราจะไดไปศึกษาพระคัมภีรเปนตอน ๆ
ไป โดยยึดหลักการถวายทรัพยตามแบบพระคัมภีร
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บทที่ 3 มูลเหตุที่การถวายไมเพียงพอ
ขาดความเขมแข็งฝายจิตวิญญาณ

การถวายไมเพียงพอของคริสเตียนประการแรก เนื่องดวยขาดความแข็งแรงของจิตวิญญาณ
คริสเตียนไมถวายทรัพยใหพระเจาก็เพราะเขาไมถวายตัวเองใหพระเจา ความเขาใจอันถูกตองดังกลาว
ตอไปนี้ไมมีในบุคคลสวนมาก คือที่วาบรรดาสิ่งที่เรามีอยูทั้งสิ้นเปนของพระเจา พระองคไดทรงซื้อเรา
มาดวยราคาสูง คือซื้อมาดวยโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต และเราไมมีอะไรจะถวายตอบแทนใหมี
ราคาเทากันไดการถวายทรัพยต่ําก็เพราะมีชีวิตคริสเตียนต่ํา เขาใจความจริงนี้เร็วเทาใดยอมดีขึ้นเทานั้น
การประชุมเรือ่ ง “เลี้ยงคริสตจักรเอง” ที่นาคปวร ประเทศอินเดีย ในเดือนกรกฏาคม 1938 ก็ได
แสดงความเชือ่ มั่นไววา “การเลี้ยงคริสตจักรเอง” เทาที่นิยามไวแลวยังไมไดความพอเพียง และไมควร
จะใหเปนความมุงหมายใหญ ที่ถูกควรสอนถึงสิทธิหนาที่ของคริสเตียนฉันทะภาระใหแกผูเชื่อตั้งแต
แรกเริ่มเปนคริสเตียน คริสตจักรใดละเลยมิไดสอนในเรื่องนี้ตองรับสอนใหรูสึกถึงชีวิตของคริสเตียน
ใหลึกซึ้ง และสอนหนาที่ฉนั ทะภาระตามแนวพระคัมภีรใหม จึงจะทําใหสํานึกถึงหนาที่ของการยอม
สละถวาย”
รายงานจากการประชุมที่ “ทัมบารัม” วา
“การบํารุงคริสตจักรตองปลูกฝงลง ในชีวิตจิตวิญญาณของคริสตจักร การใชทรัพยของ
คริสตจักรตองใหเกิดความเจริญฝายจิตวิญญาณ มิฉะนัน้ แลวการถวายจะไมเกินผล ผูนมัสการสําแดง
ความเจริญของจิตใจใหคนภายนอกเห็นดวยการถวายทรัพยเปนการแสดงกตัญูตอพระเจา, ตอบรรดา
พี่นองคริสเตียนทั่วไปและตอคนภายนอก การถวายทรัพยเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของการสงเสริม
ใหเจริญขึ้นทางจิตวิญญาณอยางแทจริง”
เราจึงขอวิงวอนทานผูหว งใยในชีวิตของคริสตจักรอยางจริงจัง จงระลึกถึงเรื่องนี้ใหมาก ขอได
โปรดทําการและอธิษฐานเพือ่ พวกคริสเตียนวา โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ขอใหเขาได
ลิ้มรสอันลึกซึ่งในความรักของพระเจาในองคพระเยซูคริสต
และสํานึกเสมอวาตองพึ่งพระเจา
ตลอดเวลาเพื่อเขาจะไดถวายตัวเองอยางจริงจัง และถวายสิ่งที่มีอยูใหแกพระคริสตและพระราชกิจของ
พระองค
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กังวลเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงคริสตจักรเอง
ในทางการเงินจนเกินไป
ขอพบพรองประการที่สองเกี่ยวกับการถวายแบบคริสเตียนนัน้ มุงแตทางการเงินจนเกินไป
เปาหมายการเลี้ยงตัวเองอาจเปน
อุปสรรคตอการเจริญเต็มที่ของคริสตจักรก็ไดเหมือนกัน
กลาวคือศิษยาภิบาล ผูนําฆราวาส เหรัญญิก สภาคริสตจักรและมิชชั่นมุงที่จะทําการตาง ๆ เพื่อบรรลุ
หมายการเลีย้ งคริสตจักรเองจนเกินไป เลยเอาใจใสในการประกาศพระกิตติคุณเพียงเล็กนอย ตองระลึก
เสมอวา การประกาศเปนโลหิตเลี้ยงชีวิตของคริสตจักร ถาการประกาศเปนงานเล็กนอยในโครงการ
และงบประมาณของคริสตจักรแลว ตอไปอีกไมนาน ชีวิตฝายวิญญาณของคริสตจักรนั้นก็จะเปนเรื่อง
เล็กนอยตามไปดวยไป จะทําใหเกิดเฉื่อยชาฝายจิตวิญญาณและตาย การสํารวจคริสตจักรตามเมืองใหญ
แหงหนึ่งในอินเดียปรากฏวา
“สนใจในการประกาศพระกิตติคุณนอย คริสตจักรตองสํานึกเสมอวามิใชตั้งอยูเพื่อตัวเอง แต
เปนพยานใหพระคริสต การสามารถเลี้ยงตัวเองไดไมใชสามารถทํางานใหญหลวงไดสําเร็จ คริสตจักร
9 แหงในเมืองนี้จะสามารถเลี้ยงตนเองไดทั้งหมด ถาพวกสมาชิกที่มีรายไดทกุ คนถวายเพียงครึ่งแอนนา
ตอหนึ่งรูป คือ 1 สวน 32 ของรายได คริสตจักรทุกแหงก็จะมีเงินใชจายเพียงพอ ตองเอาใจใสทําการ
ประกาศเพื่อพระคริสตยิ่งกวาเลี้ยงคริสตจักรเอง”
การประชุมทัมบารัมก็ชี้ใหเห็นถึงอันตรายเกีย่ วกับขอนีด้ ังกลาวไวในรายงานขอ 12 วา การเอา
ใจใสเลี้ยงตัวเองจนเกินไปยอมมีอันตรายแกคริสตจักร
คือจะทําใหเกิดการละเลยงานประกาศ....
คริสตจักรควรตองทําหนาทีป่ ระกาศมาแตเริ่มแรก งานไปประกาศนอกประเทศจะไมเปนอุปสวรรคตอ
การเลี้ยงตัวเองดวยเลย”
ผูเขียนหนังสือนี้ไดเคยประสบอันตรายอื่น ๆ ดวยเหมือนกันถาคริสตจักรใดมุงที่จะเลี้ยงตนเอง
ทาเดียว ศิษยาภิบาลก็จะเปนเหมือนเครื่องจักรหาเงิน ฤทธิ์เดชฝายวิญญาณรอยหรอลงไปเมื่องานเลี้ยง
ตัวเองเปนใหญหรืองานอื่น ๆ จนเกินไป จนงานชวยคนยากจน, งานสังคม งานประกาศภายในและ
ภายนอกประเทศ ถูกทอดทิง้ และไมแยแสตอไป สมรรถภาพของงานทางพระศาสนาก็ถูกทอดทิ้ง คือคิด
ที่จะจางแตเฉพาะศาสนาจารยที่มีการศึกษาต่ํา เพราะคาจางถูกกวาศาสนาจารยที่มีความรูสูงขยายเขตทํา
การของศาสนาจารยกวางเกินไป และเอาภาระการเยี่ยมเยี่ยนมากมายโยนไวแกศิษยาภิบาล จนทําใหการ
ตรวจตราในหนาที่ศาสนาจารยและการใหศลีตาง ๆ ลดนอยลงไปจนเปนอันตรายมาก เมื่อไดจดั ใหการ
เลี้ยงตัวเองกลายเปนการปกครองตัวเองรวมกันแลว ก็ยิ่งทําใหคริสตจักรตําบลตาง ๆ กระหายอยากที่จะ
เลี้ยงตัวเอง เพือ่ จะไดเปนอิสระปกครอง ตัวเองและวางทาอวดหยิ่งตอคณะมิชชัน่ และศาสนาจารย ถา
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เปนเชนนีแ้ ลว การถวายทรัพยก็ไมใชทางที่จะใหเกิดพระคุณ แตจะเปนบอเกิดการแตกแยก อิจฉาริษยา
และทะเลาะวิวามซึ่งทําใหหลายคนเห็นวา อยาใหคริสตจักรเลี้ยงตัวเองจะดีกวา

สอนหนาที่เรื่องการถวายทรัพยผิดวิธี
การถวายทรัพยนี้ ไดสอนกันในคริสตจักรและที่อื่น ๆ เหมือนกัน สอนกันจนเบื่อ ในหลายกรณี
มูลเหตุที่ทําใหเกิดการสอนไมเพียงพอ, ไมสมควรและไรสมรรถภาพ
ก. มูลเหตุเกิดจากขอที่วา เงินอุดหนุนจากคณะมิชชั่นตาง ๆ ไดลดจํานวนลงไป พวกฆราวาส
เมื่อไดฟงดังนีก้ ็คิดในใจวา เขาจะตองไปออกเงินทําไมในเมื่อคนอืน่ ยังเหลวไหลในหนาที่ของตน ถา
คณะมิชชั่นสงเงินมานอยก็ควรลดเงินเดือนของพวกศาสนทูตลงไป และไมควรทําอยางอื่น ๆ
ขอโตเถียงนี้แสดงความออนแออยูใ นตัว เมื่อเราคํานึงวาการถวายแบบคริสเตียนเปนหนาที่ไม
วาคริสตจักรตางประเทศจะสงเงินมาใหคริสตจักรหรือไมก็ตาม การลดเงินอุดหนุนอาจทําใหเกิดการ
ยุงยากในการเงินของคริสตจักร แตหนาทีก่ ารถวายก็ยังคงมีอยูตามเดิม ถาไมไดสอนถึงหนาที่นี้โดยถือ
เสียวา มีคนออกเงินคาใชจายในคริสตจักรอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีชองโหวที่ใหญระหวางชีวิตของ
คริสตจักรและคําสอน
ข.
บางทีก็สอนการถวายของคริสเตียนไปในทํานองที่วาเงินเดือนของศิษยาภิบาลถูกลดลง
โรงเรียนตองถูกปด และผูทํางานจะตองถูกสงกลับเพราะไมมีเงิน พวกฆราวาสก็คงโตเถียงวา เงินเดือน
ของพวกศิษยาภิบาลสูงไป และไดเงินลดนอยลงคงไมกระทบกระเทือนเทาใด ถาคนงานจะตองเลิกไป
ก็มีคริสตจักรอื่นยินดีที่จะสงคนทํางานมาอยูประจํา โดยไมตองเสียเงินคาจาง เชน คริสตจักรโรมัน
คาธอลิคหรือพวกนิกายใหม ๆ ยินดีเขามาทําแทน ขอโตแยงเหลานี้เปนการผิดพลาดมาก สมมุติวา
คริสตจักรแหงหนึ่งไดรับมรดกมีคาประมาณหนึ่งรอยลานปอนด ซึ่งจะใชจายในกิจการไดตั้งหลายสิบป
แตจะใหพวกคริสเตียนที่ไดรับประโยชนไดรับการยกเวนหนาทีก่ ารถวายทรัพยตอพระเจาหรือ?
ค. บางทีการถวายทรัพย ก็เพื่อใหรูจกั เคารพตัวเองเหรัญญิกมิชชั่นคนหนึ่งกลาววา นาอับอาย
ไหมที่ยังตองรับเงินจากตางประเทศเรื่อย ๆ? แมจะตั้งมาตั้งหลายปแลว ทานยังตองพึ่งความชวยเหลือ
จากภายนอกอยูอีก? ไมมีความละอาย, ไมมีการเคารพตัวเองที่ตองรับเงินจากชาวตางประเทศ แลวก็คุย
โวถึงเรื่องคริสตจักรประจําชาติและสิทธิตาง ๆ
การขอรองใหชวยตัวเองแบบนี้มักจะกอใหเกิดปฏิกิริยาแข็งขอ ทําใหเกิดความรูสึกเจ็บใจ ทํา
ใหมิตรภาพตึ่งเครียด ความปรารถนาที่จะลบลางความขายหนา ทําใหมนุษยเราสละเงินมากกวาแตกอ น
การเลี้ยงตัวเองเกิดขึ้นไดเพราะความโกรธแคนตัดทอนรายจายตาง ๆ ลง, ไลผูประกาศออกหมด งดให
เงินเพื่อประกาศศาสนา แตจัดใหมีงานออกราน จัดใหมีการขายสินคาเบ็ดเตล็ต ออกสลากกินแบง,
พยายามเก็บเงินนอนถุงไวแลวก็ประกาศวาเลี้ยงตนเองไดแลว การนีท้ ําเพื่อความมุง หมายอะไร? เพื่อ
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กําจัดความขายหนาทีไ่ ดชื่อวาเปนคนรับการใหทานจากตางประเทศหรือ?
เมื่อเปนอิสระจากการ
ชวยเหลือจากตางประเทศแลว ความสัมพันธหาดีขึ้นไม การเปนอิสระมีไวเพื่ออวดอยางเยอหยิ่งและใช
เพื่อการแกแคน ความสัมพันธฝายวิญญาณแหงมิตรภาพระหวางศาสนทูตและคริสตจักร หมดไป
ความเห็นแกตวั จะทําใหเกิดผลฝายพระวิญญาณไมได
ง. การเลี้ยงตัวเอง ถือเปนเงื่อนไขที่จะปกครองตนเองมิชชันนารีผูหนึง่ พูดวา “ผูชําระเงินก็เปน
ผูมีอํานาจ ผูออกเงินก็เปนผูบงการการใชเงิน การโตเถียงกันแบบนี้ทําใหบังเกิดการเสียหายแกการ
รวมมือระหวางคริสเตียนชาวอินเดีย และศาสนทูต
การใชเหตุผลนั้นดีจริง แตทวามันทําลายมิตรภาพของคริสเตียนใหหมดไป ความสัมพันธของผู
ทํางานในการตั้งแผนดินของพระเจากลายเปนความสัมพันธของผูใหที่คอยควบคุม และผูรับที่เดือนดาล
การที่คริสตจักรถวายมาก ๆ ก็ทําใหมีอํานาจในการปกครองมากและมีทนี่ ั่งมากที่คณะกรรมการ เหตุผล
แบบนี้ไมทําใหอํานาจฝายพระวิญญาณขยายออกไป คนที่พูดทํานองนีล้ ืมสาระสําคัญของพระกิตติคุณที่
อยูในขอทีว่ า “พระเจาทรงรักโลก จนไดประทาน....” ความรูสึกอันเหมาะสมในเรื่องนี้คือการมีความรัก
แบบคริสเตียน ความรักจะตองเปนผูกําหนดการให การใหเปนผลของความรัก การที่จะไปตกลงกับ
ผูรับถึงสิ่งที่ใหไปแลว ไมใชการแสดงความรักเลย ขออางมติของที่ประชุมทัมบารัมอีกครั้งที่วา “การให
อาจเสียผลทั้งผูใหและผูรับ ถาขืมเอาความอวดหยิ่งมาใช การใชเงินอุดหนุนบางทีทําใหเกิดอํานาจหรือ
การควบคุมอันไมสมควรทางฝายผูใหกไ็ ด”

บังคับใหถวายโดยผิดวิธี
งานของพระคริสตตองมีเงินใช
ผูติดตามพระคริสตไมถวายเงินตามกําหนดทีต่ นควรถวาย
ฉะนั้น จึงทําใหเกิดหาเงินในทางที่ผิด
ใชวิธีประเมิน คือประเมินเก็บภาษีในทางศาสนา บางทีกใ็ ชเงินภาษีเปนรายหัวบุคคล คือ ใหผูที่
เขาเชื่อเสียเงินเปนหัว ๆ ละหนึ่งหรือสองรูป เมื่อประเมินเก็บแลวตองชําระทันทีเปนธรรมดาอยูเองเมื่อ
ผูที่ชําระการประเมินไปแลว ก็ตองมาปรับวินัยเอากับผูไมชําระ มีการบังคับทั้งทางตรงและทางออมใน
บางกรณีคริสตจักรไมยอมทําพิธีตาง ๆ เมื่อตองการอยางยิ่ง เชน การประกาศการสมรส จนกวาจะชําระ
เงินที่คางทั้งหมดเสียกอน ยังมีวิธีอื่น ๆ ทีท่ ําใหผูไมชําระเงินประเมินรูสึกไดรับความเหยียดหยาม และดู
ถูกจากสมาชิกผูมีคุณธรรมสูง ของ คริสตจักรวิธีบังคับเหลานี้ทําใหไดเงินมากจริง แตไมเปนวิธีชวย
อบรมศึกษาใหสมาชิกรูจักการถวายแบบคริสเตียน ผลที่ไดรับกลับตรงกันขาม คือประชาชนเกลียดชัง
การถวาย สิ่งทีค่ วรจะกอใหเกิดความปตยิ นิ ดีกลับกลายเปนภาระหนัก
ใชวิธีบังคับลดเงิน คริสตจักรในทวีปเอเซียสวนมากพวกคริสเตียนทีม่ ีเงินเดือนถวายเงินรายได
บํารุงคริสตจักร ดังตัวอยาง :28

ณ ที่ประชุมนมัสการแหงหนึ่ง ภายใตสภาคริสตจักรมัลวา มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2450 รูปในป
1936 (จํานวนประมาณ) ในจํานวนนี้เปนดอกเบี้ยกองเงินทุนใหไวแตกอน 900 รูป 1470 รูป มาจากสภา
คริสตจักร สวนนอกจากนัน้ ที่ประชุมนมัสการตามบานนอกที่สังกัดสงมา ในจํานวนที่ถวายในโบสถ
พวกศาสนทูตถวาย 45.5% ลูกจางของมิชชัน่ ถวาย 38.8% สวนพวกสมาชิกอิสระถวาย 15.7%
ในเรื่องเหลานีเ้ ราอาจถามวาทําไมพวกลูกจางมิชชั่นจึงไดถวายเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เปนเพราะ
ถูกบังคับหักจากเงินเดือนนัน่ เอง การถวายถือวาเปนหนาที่ของคริสเตียนทุกคน ถาใหทําตามใจสมัคร
แมคนงานคริสเตียนก็จะไมถวายตามที่ควรฉะนั้น จึงตองใชวิธีบังคับและเตือนไปในตัว ถาไดสอนให
พวกลูกจางรูจกั การถวายแบบคริสเตียนก็จะดีไมนอย และใหเขาเลือกถวายเอาตามที่มุงหมายไวในใจ
ของแตละคน “เพราะวาพระเจาทรงรักผูที่ถวายดวยความเต็มใจ” (โครินธฉบับสอง 9:7)
วิธีบังคับทางออม คริสเตียนควรถวายทรัพยเพื่อการงานของคริสตจักร แตเขาไมถวาย เราจะ
บีบบังคับเอาเงินมาใชในงานของพระเจาไดโดยวิธีใดเลา? เรื่องนี้เปนปญหาของศาสนทูตและศาสนา
จารยมานานแลว
คําตอบก็คือ เก็บเงินคาบริการตาง ๆ เชน คาประกาศการสมรส, พิธีสมรส, พิธีฝงศพ, คาสุสาน
และอื่น ๆ
ถุงเก็บเงินก็เปนวิธีบังคับทางออม เมื่อคนเฝาโบสถถือถุงมาเก็บเงินทานตอหนาคนอืน่ ๆ ถาจะ
ไมใหก็รูสึกตะชิดตะขวงในใจ
สมุดถวายเงินก็เปนอีกวิธีหนึ่ง คือสงไปใหสมาชิกทุกเดือน เขียนวาจะถวายสักเทาไร วิธีนี้ทํา
ใหเขาถวายโดยไมเต็มใจและเปนการบีบบังคับ วิธีใชสมุดเขียนจํานวนเงินนี้ผิดกับวิธีของคริสเตียนใน
เมืองมากะโดเนียใช เพราะเขาถวายดวยความเต็มใจ และขอรองใหทา นอัครสาวกอนุญาตใหเขามีสวน
ชวยบันเทาทุกขพวกผูชอบธรรม (2 โครินธ 8:3)
ไมมีความจําเปนที่จะโตแยงวิธีตาง ๆ เหลานี้ การใชสมุดอาจเปนวิธีชวยผูเต็มใจถวายก็ได
เพราะเขาไดรับเงินเดือนทุกเดือน และตองการจะใหมีเครือ่ งเตือนใจในหนาที่ทุกเดือนขอโตแยงของเรา
ก็เกรงไปวา วิธีตาง ๆ เหลานี้ตามที่ปฏิบัติกันในคริสตจักรตาง ๆ จะทําลายความเต็มใจอันเปนลักษณะ
สําคัญของการสอนเรื่องการถวายตามแบบคริสเตียนในพระคัมภีรใหม
ถาตองการจะใชวิธีพระคัมภีรก็จะตองยึดหลักพระคัมภีรก ารถวายตามหลักเหลานีจ้ ะทําให
บังเกิดเปนพระคุณ คือเปนผลความเจริญทางฝายจิตวิญญาณรอบดาน
หลักพระคัมภีรมีวาอยางไรบาง?
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บทที่ 4 เหตุผลของการถวายพระคัมภีร

เมื่อพระเยซูถกู ถามในเรื่องเหตุผลของการเสียภาษีใหกับรัฐบาลโรมัน พระองคทรงตอบวา
“ของของกายซาก็ถวายแกกายซา ของพระเจาก็ถวายแกพระเจา” (มัทธิว 22:21)
มนุษยจําตองถวายทรัพยสินใหแกพระเจาผูทรงสราง ตัวเขา พระเจามิใชทรงเปนผูสรางสรรพ
สิ่งตาง ๆ เทานั้น แตยังทรงเปนผูประทานสิ่งทั้งปวง เปนหนาที่ของมนุษยทจี่ ะตองถวายสิ่งที่เปนของ
พระเจาใหแกพระองค พวกยูดายตองถวายทรัพยใหแกพระเจาดวยเหตุผลที่ยิ่งกวาการที่พระเจาทรงชวย
เขาออกจากประเทศไอยคุปต เนื่องจากวาพระเจาทรงกูเ ขาใหรอด เขาควรแสดงกตัญูตอพระองคโดย
นําเอาสวนหนึง่ มาถวาย คือทรัพยที่ไดจากดินแดนที่พระองคทรงมอบใหเปนมรดก
ตามพระคัมภีรมีเหตุผล เหตุผลของการถวายมี 3 ประการ คือ พระเจาเปนเจาของทุกสิ่ง พระเจา
เปนผูประทานทุกสิ่งพระเจาเปนผูไถทุกสิ่ง ฉะนั้นจงถวายของ ๆ พระเจาใหแกพระเจา” การที่ถือวาพระ
เจาเปนเจาของทุกสิ่งหมายความวา อยางไร? พระคัมภีรแ สดงไวหลายวิธี:สดุดี 24:1 “แผนดินโลกกับสรรพสิ่งทั่วโลกนั้นเปนของพระเจา” พวกยูดากลาวขอความนี้
กอนที่จะลงมือรับประทานอาหาร พวกยูดาระลึกอยูเสมอวาเขาเปนหนี้ตอพระผูประทานของดีทุกอยาง
โลกและบรรดาสิ่งที่มีอยูในโลกเปนของพระองค
ถาเราเปนเจาของที่ดินและไดรับผลจากที่ดิน จงระลึกไวเสมอวารัฐอางวาเปนผูมอี ํานาจเหนือ
ที่ดินจึงมี สิทธิที่จะเก็บภาษีฉันใด ทีด่ นิ นั้นก็เปนของพระเจา และเหตุฉะนี้เองจึงควรถวายสวนของ
รายไดจากที่ดนิ ใหพระเจาฉันนั้น สดุดี 50:10-12 มีวา “สัตวปาทุกตัวเปนของเรา ทั้งฝูงวัวฝูงควายที่อยู
บนภูเขาทั้งหลายพันยอดก็เปนของเรา....เพราะโลกกับทั้งสิ่งของอันอุดมสมบูรณในโลกเปนของเรา” ผู
แตงเพลงสดุดเี ตือนเราวาสัตวทั้งหลายในทุง นาและนกเลีย้ งเปนของพระเจาโดยสิ้นเชิงเรา จึงรูถึงเหตุผล
ของคําสอนพวกผูพยากรณที่วา ใหเอาสัตวแรกเกิดทุกชนิดมาถวายพระเจาเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ของ
พระองค
คําอธิษฐานของกษัตริยด าวิดในหนังสือ 1 เธสะโลนิกา 19:11,12 และ 14 มีขอความยืนยันวา
“บรรดาสิ่งที่อยูในฟา สวรรคและแผนดินโลกเปนของพระองค... บรรดาความมัง่ คั่งและเกียรติยศมา
จากพระองค บรรดาสิ่งทั้งหลายมาจากพระองค และขาพเจาถวายสิ่งของ ๆ พระองคคืนใหพระองค”
ขอความเหลานี้เปนการยืนยันสิทธิของพระเจาในสิ่งทั้งหลายอยางจริงใจ ขอเตือนใจอีกวา เมื่อเราถวาย
ทรัพยใหแกพระองคก็เทากับวาเอาสิ่งของ ๆ พระองคไปคืนใหพระองคนั่นเอง เมื่อกษัตริยด าวิดและชน
ชาติอิสราเอลถวายวัตถุ เพื่อกอสรางโบสถดาวิดก็กลาววา “โอ ขาแตพระเจา บรรดาสิ่งทั้งหลายที่พวก

30

ขาพเจาจัดเอามาสรางที่ประทับเพื่อพระนามอันบริสุทธิ์ ของพระองค เปนสิ่งจากฝพระหัตถของ
พระองคและเปนของพระองคทั้งสิ้น” (1 เธสะโลนิกา 20:16)
พระเจาประทานชีวิต, ลมปราณ และสิ่งอื่น ๆ ใหแกมนุษยโลก “เรามีชีวิตเคลื่อนไหวและมี
ความเปนอยูในพระองค” (กิจการ 17:28) เปาโลไดกลาวเพิ่มเติมถึงการรับรองวาพระเจาทรงเปนปฐม
เหตุชีวิตและความเปนอยู ของพวกเรามีปรากฏอยูในบทโคลงของกวีที่ไมเปนคริสเตียนแตดึกดําบรรพ
ดวยเหมือนกัน ทั่วโลกรับรองกันวาเราตองพึ่งพระเจาอยูทุกขณะ ขอความที่ผูแตงเพลงสดุดกี ลาวถึง
เรื่องสัตวตาง ๆ นั้นความจริงก็เกีย่ วกับมนุษยเราดวยเหมือนกัน:“บรรดาสัตวเหลานั้นคอยทา พระองคเพื่อพระองค จะทรงประทานอาหารตามเวลา สัตว
เหลานั้นไดรับตามที่พระองคทรงประทาน เมื่อพระองคทรงแบบพระหัตถ มันก็อิ่มดวยของดี ขณะ
พระองคทรงเมินพระพักตรก็ทําใหมนั เดือนรอน ขณะพระองคทรงดับลมหายใจมันก็ตายแลวกับเปนผง
คลีดินอีก” (สดุดี 104:27-19)
ฉะนั้น ขอใหเราใชขอความนี้เปนคําอธิษฐานเมื่อคืนตอนเชา และกอนจะนอนในตอนค่ํา ควร
ใชเปนเครื่องเตือนใจประจําวันวาเรารับชีวติ ลมหายใจและทุกสิ่งที่มีคาในชีวิตมาจากพระหัตถของพระ
บิดาเจาที่รักของเรา
นับแตสมัยดึกดําบรรพ มนุษยถือวาสิ่งที่งอกงามจากพืน้ โลกและสัตวตาง ๆ มาจากพระหัตถ
อันอุดมของพระเจา เปนหนาที่ของมนุษยที่จะยินยันพระมหากรุณาอันนี้ดว ยการถวาย แกพระองค เรื่อง
ของคายินและเฮเบลก็แสดงถึงการนี้ “เฮเบลผูเลี้ยงแกะและเฮเบลผูทํานา ตอมาคายินนําพืชที่เกิดจาก
ที่ดินมาถวายพระเจา และเฮเบลก็นําสัตวหัวปและอวนพีมาถวาย” (ปฐมกาล 4:1-4) ทานเปาโลก็เตือน
ใหคนนอกศาสนาที่เมืองลุศตราใหทราบถึงความจริงสําคัญที่วา พระเจาทรงพระมหากรุณาธิคุณ และได
ประทานน้ําฝนและผลไมตามฤดูกาลทําใหเราไดอิ่มหนําสําราญชื่นชมยินดี (กิจการ 14:17)
เมื่อชนชาติอิสราเอลไดเปนเจาของ แผนดินคะนาอันก็ไดรับสั่งใหถวายสวนหนึ่งของพืชผมที่
เกิดจากพื้นทีใ่ หแกพระเจา และการนมัสการ
พิธีเลี้ยง 3 อยางที่พวกยูดาฉลอง เปนพิธีเกีย่ วเนื่องกับกสิกรรม พิธีที่หนึ่งคือขนมปงไมมีเชื้อ ทํา
เมื่อเริ่มฤดูเกี่ยวขาว (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9) เปนเวลาตรงกับการเกี่ยวขาวบาลีปลูกกอนประชาชน
ไดรับคําสั่งใหนําขาวฟอนแรกมาถวายพระเจา (เลวินิติ 23:10) พิธีที่สอง พิธีสัปดาห คือภายหลังเกี่ยว
ขาวบาลีแลว 7 สัปดาห พิธีนี้เริ่มเมื่อสิ้นฤดูเกี่ยวขาว คือเมื่อไดเกีย่ วและเก็บขาวสาลีและขาวบาลี
หมดแลว และเปนการฉลองเสร็จการเก็บเกี่ยวขาวสาลี (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9-10) พิธีที่สามคือพิธี
เลี้ยงแหงพลับ เปนการฉลองเก็บเกีย่ วของพวกยูดา คือเก็บผลไม, น้ํามันและองุนทัง้ หมด (เฉลยธรรม
บัญญัติ 16:13) การฉลองทั้ง 3 นี้เกี่ยวของกับการเก็บพืชอยางใดอยางหนึ่งและในพิธีทั้งสามนี้ พวก
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อิสราเอลไดถวายทรัพยแกพระเจายืนยันวาพืชผลทั้งหมดของพื้นดินเปนของประทานจากพระเจา และ
พระองคมีสิทธิ์จะไดรับการยืนยันเชนนี้
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบัญญัติ 16:15-17 มีวา “พระเจาของเจาทรงอวยพรแกเจาทั้งหลายใน
ซึ่งไดจําเริญบริบูรณและในบรรดาการงานซึ่งมือของเจากระทํา เจาทัง้ หลายจงมีความยินดีอยางยิง่ ผูชาย
ทั้งหลายนั้นจะตองมาตอพระพักตรพระยะโฮวาพระเจาของเจาปละ 3 ครั้ง...อยาใหมามือเปลา ทุกคนจง
นําเอาของมาตามกําลังของเขา ตามที่พระเจาของเจาไดทรงอวยพรประทานแกเขานั้น”
บางคนอาจคัดคานวาพืชผลนั้นเปนผลของแรงงานชาวนาตางหาก และเขามีสิทธิไดรับผลของ
งานของเขา เปนความจริงเหมือนกัน แตพระคัมภีรมองลึกยิ่งกวานั้น ดังที่หนังสือพระบัญญัติกลาววา
“เจาตองจําไววาพระเจาของเจาเปนผูประทานใหเจามีกาํ ลังที่จะแสวงหาความมั่นคั่งสมบูรณ” (8:18)
เมื่อมาพิจารณาพระคัมภีรใหม เราคงจะพบเรื่องการถวายทรัพยเพิ่มเติม คําตอบของพระเยซูที่มี
ตออาลักษณทถี่ ามถึงพระบัญญัติขอหนึ่ง เปนที่รูกันวาดีวา “ทานตองรักพระเจาของเจาดวยสิ้นสุดใจ,
สุดจิต, สุดความคิดและสุดกําลังของเจา” (มาระโก 12:30) การแสดงความรักตอพระเจาดวยสิ้นความคิด
และกําลังก็คือถวายผลน้ําพักน้ําแรงที่หามาไดใหแกพระองค
ในการตั้งขอบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเพื่อคนยากจน บรรดาผูพยากรณไดเตือนใจพวกอิสราเอล
ใหสํานึกในหนาที่ ๆ จะตองชวยเหลือคนยากจน เพราะพวกเขาเคยเปนคนยากจนมาครั้งหนึ่งแลว และ
ตองพึ่งอาศัยผูอ ื่นและขอความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ภายหลังการเตือนในเรื่องการถวายดวยความเต็มใจ
และถวายเก็บเกี่ยวในเทศกาลสัปดาห ก็มีความระบุไววา “เจาตองระลึกวาครั้งหนึง่ ไดเคยเปนทาสใน
ประเทศไอบคุปต และจะตองเอาใจใสรักษาพระบัญญัติเหลานี”้ เฉลยธรรมบัญญัติ 16:12 การถวายดวย
ความเต็มใจก็อาศัยการกตัญูในพระกรุณาไถบาปของพระเจาเปนหลักนั้นเอง
ที่สําคัญยิ่งวาการไถอิสราเอลออกจากไอยคุปตก็คือการไถบาปทั่วโลกโดยพระเยซูคริสตบนไม
กางเขน เมื่อเปาโลเตือนชาวโครินธใหเสียสละถวายทรัพยก็ไดใชเหตุผลของพระเยซูคริสตวา “ทาน
ทั้งหลายรูจักพระกรุณาของพระเยซูคริสตเจาของเราวา ครัน้ พระองคมั่งคั่งอยูแลว พระองคก็ยังทรงยอม
เปนคนยากจน เพราะเห็นแกทานทั้งหลาย เพื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของ
พระองค และไดกลาวเหตุผลในที่สุดวา “จงขอบพระคุณพระเจาเพราะของประทานซึ่งพระองคทรง
ประทานนั้นเหลือที่พรรณนาใหสิ้นสุดได” (2 โครินธ 8:9,9:15)
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5

บทที่ 5 คําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องเงิน

พระเยซูทรงสอนไวอยางชัดแจงและสมบูรณในเรื่องการใชเงิน
ในบทนี้เราจะไดพิจารณาขอความที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลูกา 12:16-21
พระเยซูทรงเห็นวาเงินเปนอุปสรรครายแรงแกความรอดของมนุษย คนในสมัยโบราณก็เหมือน
สมัยนี้ที่คิดวาชีวิตมนุษยจะตองร่ํารวย เมือ่ ทุงนาบังเกิดผลอุดมก็มักจะพูดกับตัวเองวา “จิตใจเอย, เจามี
ทรัพยสมบัติมากเก็บไวพอหลายป” (ลูกา 12:15) หาไดคํานึงถึงวาพืชอุดมสมบูรณนั้นคือเปนโอกาสที่
จะทําการดีไดอยางบริบูรณไม ฉะนั้นเขาจึงไมร่ํารวยขึ้นในความเห็นของพระเจา คนที่สูญเสียโอกาศที่
จะสละสมบัตไิ วในสวรรคเปนคนโง
ลูกา 16:1-13 ดวยการใชเงินใหถูกทาง มนุษยอาจมีมติ รสหายในสวรรคเมื่อเขาจากโลกนี้ไป
แลว มิตรสหายในสวรรคจะตอนรับเขาไปอยูชั่วนิรนั ดร การใชเงินโดยสัตยซื่อจะทําใหมนุษยเขาสนิท
สนมกับพระเจา และมีชวี ติ บริบูรณตลอดไปในความชอบธรรม ความบริสุทธิ์, สันติสุขและโสมนัส
ยินดีการไมซื่อตรงในการเงินไมวาจะเปนเงินของตนเองหรือเงินของผูอื่น จะเปนคนอนาถาในความ
บริบูรณอันแทจริง และจะสูญเสียโอกาศที่จะไดทรัพยสนิ อันจะเปนของคนชั่วนิรันดรดวย
มีคริสเตียนจํานวนมากที่ไมไดเรียนรูวิธีใชเงินใหเกิดประโยชนแกจิตวิญญาณของตน นาเสียใจ
มากที่คริสเตียนบางคนไมเปนที่ไววางใจใหจัดการเงินของอื่นได การใชเงินผิด ทําลายชื่อเสียง, อุปนิสัย
และจิตวิญญาณอยางยอยยับ
ลูกา 16:19-31 พระเยซูไดพบคนจํานวนมากที่ความนิยมในสิ่งฟุมเฟอยของเขา เปนเหตุใหใช
ทรัพยบํารุงบําเรอความสุขเฉพาะ จึงทําใหเขาใจดําตอความขาดแคลนของคนอื่นไมแสดงความกรุณา
และชวยเหลือผูอื่น และที่รายแรงก็คือวาความรูในเรือ่ งพระบัญญัติและศาสดาพยากรณเปนหมันไป
หมดและหัวใจของเขาก็ตายดานตอคําเรียกรองของพระเจา พระเยซูไดทรงประทานตัวอยางของคน
แบบนี้ไวในเรือ่ งเศรษฐีกับลาซะโรในชีวิตปจจุบันเศรษฐีมีทุกสิ่งบริบูรณ แตเมื่อตายไปแลวไมมอี ะไร
เลย
มาระโก 10:17-22 พระเยซูไดทรงพบกับเรื่องนาเศราใจที่วา คนดีและใจรอนรนหลายคนไดถูก
ทรัพยสินมัดไวเสียแน ถาจะใหรอดไดจะตองใหเขาสละเงินทอง มีเรื่องหนึ่งวาชายหมุนคนหนึ่งไดมา
ถามพระองควา เขาตองทําอยางไรจึงจะไดรบั ชีวิตนิรันดร ชายหนุมผูนี้รพู ระบัญญัติดีจงึ รีบชี้แจงทันทีวา
เขาได ประพฤติ และปฏิบัติตามพระบัญญัติเหลานี้ มาตั้งแตเล็กเขาเปนคนมีความจริงใจ มีความรอนรน
ในพระศาสนาและสัตยซื่อ แตเขายังขาดไปอยางหนึ่ง คือทรัพยสินไดมัดหัวใจและวิญญาณของเขาไว
เสียแนน พระเยซูคริสตจงึ บอกวิธีแกไข คือใหเขาขายทรัพยสินทัง้ หมด แลวเอาเงินใหคนยากจน
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ทั้งหมดเพื่อเขาจะไดรับทรัพยสมบัติในสวรรค เมื่อพระเยซูทรงเรียกรองใหทําเชนนีเ้ ขาก็เสียใจและเดิน
คอตกกลับไป
การสละทุกสิ่งเหลานั้นจะชวยใหวิญญาณของเขารอดตายได
พระเยซูยังคงใหคําตอบอยาง
เดียวกันนี้แกคริสเตียนในสมัยนี้หรือเปลา?
เพราะเรื่องนี้ทาํ ใหพระเยซูทรงสอนเรื่องทรัพยสินและอันตรายของทรัพยสินตอไปคือ “เปน
การยากที่คนร่าํ รวยจะเขาสูแผนดินของพระเจา...ตัวอูฐเขาลอดรูเข็มยังงายกวาคนร่ํารวยจะเขาแผนดิน
ของพระเจา” เพราะอะไร? ก็เพราะเงินนัน่ เอง ที่ใดไมมีการถวายทรัพยดว ยความเต็มใจ คือถวายตาม
ความสามารถ ถวายตามสวนที่พระเจาทรงอวยพรและประทานใหแลว เงินก็สามารถจะทําลาย
สติปญญาของมนุษยแลวก็ลกุ ลามไปทําลายจิตวิญญาณใหพินาศดวย
ลูกา 12:32-34 เปนคําสอนที่พระเยซูทรงสอนแกสาวกของพระองค ๆ เรียกวา “ฝูงแกะ
เล็กนอย” ซึ่งเขายกยองใหพระองคเปนผูน ํา เพื่อที่จะไดรบั แผนดินทีพ่ ระบิดาเจาทรงประทานให เขา
จะตองไมยอมใหเงินมีอํานาจ “ฝูงแกะเล็กนอยเอย, จงอยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของทานชอบ
พระทัยจะประทานแผนดินใหแกทาน จงขายของที่ทานมีอยูและทําทานจงหาถุงใสเงินสําหรับตนซึ่งไม
รูเกา คือใหมีทรัพยสมบัติไวในสวรรคซึ่งไมรูสาปสูญ....เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของ
ทานก็อยูทนี่ ั่นดวย”
ความคิดของพระเยซูแสดงไวชัด วิธีแกโรคหลงเงินที่จะมายึดหัวใจและวิญญาณก็คือสละเงิน
เพื่อประโยชนแหงแผนดินของพระองคเสีย
มัทธิว 13:22 พระเยซูทรงประกาศศาสนาอยูในแควนกาลิลีประมาณปกวา มีคนฟงนอย ใน
อุทธาหรณเรื่องคนหวานเมล็ดพืช พระองคก็ไดแสดงถึงสาเหตุที่ไมบังเกิดผลดีไววาไมใชเหตุผลทาง
ฝายผูหวานพืช ไมใชเพราะเมล็ดพืช แตเปนเพราะสภาพของพื้นดิน คือหัวใจที่ไดรบั คําสั่งสอน
ความดึงดูดของทรัพยศฤงคาร ทําให ตอสูกับอํานาจของพระวจนะ มันเปนหนามที่บังไมใช
พระวจนะงอกขึ้น คนจนที่เอาใจใสตอทางโลก จนเกินไป และความหลงใหลในทรัพยสินของเศรษฐีมี
ผลเทากัน พระเยซูทรงเตือนคนยากจนวา “อยากระวนกระวายตอชีวติ วาจะเอาอะไรกิน และเอาอะไร
ดื่ม...พระบิดาเจาในสวรรครคู วามตองการของทานทั้งหลายหมดแลวแตจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
และความชอบธรรมของพระองคกอน” (มัทธิว 6:25,32,33) พระองคสอนคนร่ํารวยวา “ไมมีผูใด
ปรนนิบัตินายสองคนได....ทานจะปรนนิบัติพระเจาและเงินทองดวยไมได.... อยาส่ําสมทรัพยสินไวใน
โลกเลย.......แตจงส่ําสมทรัพยไวในแผนดินสวรรค....ทรัพยของทานอยูที่ไหน ใจของทานอยูกอ็ ยูที่นั่น
ดวย” (มัทธิว 6:24, 19-21)
ทานปรนนิบัตพิ ระเจาหรือทองคํา? พระเจาหรือทองคํายึดหัวใจทาน?
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คําสอนนี้ทําใหพวกฟาริสีที่รักเงินไมพอใจ (ลูกา 16:14) เมื่อเขาไดฟงเขาก็ดูถูกพระองค ขอให
เราระวังตัว มิฉะนั้นความหลงรักเงินจะทําใหเราไมเอาใจใสพระคําของพระเจา
ยอหน 12:4-6
ตอไปนี้เปนเรือ่ งที่ทําใหยดู าอิสการริโอต ลมลงในความบาป เขาเปนคนมีนิสัยชอบเอาเงินของ
คณะอัครสาวกไปใชสวนตัวเสมอ ๆ (ขอ 6) ถาเขาเปนคนไมซื่อกับเงินของคณะ เขาตองกลายเปนคน
บาปใจแข็งอยางแน ๆ เพราะคําสอนของพระเยซูที่กลาวมาแลวขางตน พระองคไดทรงสอนตอหนาเขา
คําเตือนเกีย่ วกับอันตรายของโลภ (ลูกา 12:15) การไมสัตยซื่อตอทรัพยสินของผูอื่น (ลูกา 16:12)
ทรัพยสินเปนหนามขัดขวางพระคํา (ลูกา 8:14) เขาไปในหูของยูดามิใชหรือ? ใชแลว ดังนั้นเขาจึงพูดถึง
เรื่องใหเงินแกคนยากจนเหมือนกับถอยคําของพระเยซูทพี่ ูดตอเศรษฐีหนุมและพวกสาวกที่วา “ทําไมไม
ขายสิ่งนี้.....แลวเอาเงินไปใหคนยากจนเลา?” แตความรักเงินของยูดาและการหยิบเอาเงินของคณะไปใช
เปนประโยชนสวนตัวบอย ๆ ไดทําใหเขาทําบาปและประสพความพินาศ
เปนคําเตือนใจที่ดี ในทุกวันนีย้ ังคงมีคนเอาเงินสาธารณะประโยชนไปใชสวนตัวไมใชหรือ?
เชน เงินของสมาคมสหกรณ, เงินของคริสตจักร, เงินคาซอมแซมสถานที่, เงินใหทานคนยากจน เรา
เรียนรูระมัดระวังตัวในเรื่องเงินของผูอื่นวาอยาไปแตะตองเอามาใชสวนตัวเปนอันขาดหรือเปลา?
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6

บทที่ 6 ตัวอยางของการถวายตามพระคัมภีร

ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม มีตวั อยางของการถวายที่นาเอาใจใสหลายแหง ในบทนี้
เราจะไดพิจารณาถึงตัวอยางเหลานี้
คายินและเฮเบล (ปฐมกาล 4:2-4) ไดนําเอาผลที่ไดจากการเพาะปลูกและสัตวเลี้ยงมาถวายพระ
เจา ถือวาเปนหนาที่ของมนุษยมาแตเริ่มแรก
อับราฮาม (ปฐมกาล 14:20 ฮิบรู 7:4) อับราฮัมไดนําเอาสิบลดมาใหมัลคีเซเด็คเพื่อเปน การ
ตอบ แทนพรที่มัลคีเด็ดปุโรหิตของพระเจาสูงสุดไดกลาวแกเขา นี่เปนเรื่องการถวายสิบลดครั้งแรกใน
พระคัมภีร แสดงวาเปนธรรมเนียมที่คนทุกศาสนาตองปฏิบัติกอนที่จะบัญญัติกฏของโมเสส
ยาโคบ (ปฐมกาล 28:22) ถาเขาไดกลับไปถึงถิ่นของบิดาดวยความสวัสดิภาพและสันติสุข เขา
จะถวายสิบลดของบรรดาที่พระเจาประทานให แสดงวามีการถวายสิบลดมากอนโมเสส
ชนชาติอิสราเอลถวายในการสรางโบสถ (อพยพ 36:2-7) เปนเรื่องที่นาสนใจในขอที่วา
ประชาชนถวายเพื่อกิจการของศาสนามากเกินตองการ ประชาชนนํามาถวายดวยความเต็มใจทุกเวลาเชา
และคนที่ทํางานสําเร็จถึงกับไปรองทุกขตอโมเสสวาประชาชนนําเอาสิ่งของมาเกิน
ความจําเปน
ตองการของงาน ผลที่สุดตองออกคําสั่งหามมิใหนํามาอีก เพราะวัตถุตาง ๆ มีมากเกิดความตองการ
ขอใหประชาชนของเราจงทําตามอยาง บางในเวลามีการสรางโสบถ
ชาวอิสราเอลถวายเพื่อการสรางวิหาร (1 เธสะโลนิกา 29:1-14) เรื่องก็เปนอยางเดียวกัน เมื่อ
หลายปตอมา ในสมัยกษัตริยดาวิด ไดขอรองใหประชาชนถวายเพื่อสรางวิหารใหญในกรุงยะรูซาเล็ม
กษัตริยไ ดพดู ตอที่ประชุมประชาชนวา “ผูใดมีใจศรัธทาจะถวายของแกพระยะโฮวาในวันนี้บาง?” (1 เธ
สะโลนิกา 29:5) เจานายและประชาชนไดถวายสิ่งที่ตองการดวยความเต็มใจ ประชาชนและกษัตริยดา
วิดก็ชนื่ ชมยินดีเพราะประชาชนถวายดวยเต็มใจ
การถวายดวยความเต็มใจนําเอาความโสมนัสและพอใจมาสูทั้งผูใหและผูรับ การถวายโดย
บังคับไมนําอะไรมาเลย
ซักคาย (ลูกา 19:1-8) ในสมัยพระคัมภีรใหมปรากฏวาพวกยูดาไดถวายเปนทาน, ถวายสิบลด
และถวายใหเปนการบํารุงโบสถ การถวายสิบลดไดปฏิบัติกันมาก เชน ขาวตาง ๆ “สะระแหน, ยี่หรา
และขมิ้น” (มัทธิว 23:32) แมวาการปฏิบัตินี้จะมิไดสนใจเกีย่ วกับความยุติธรรม, ความกรุณาและความ
จริงก็ตาม คนฟาริสีตามอุทธาหรณ (ลูกา 18:9-14) โออวดวาเขาถวายสิบลดในทุกสิง่ ที่ไดมา
ซักคายเปนเจาพนักงานคนสําคัญในกรม ศุลกากร ของรัฐบาลโรมัน ไดกลาวกับพระเยซูวา
“พระองคเจาขา ขาพเจาขอถวายทรัพยกึ่งหนึ่งเพื่อคนยากจน และถาหากวาขาพเจาฉอโกงผูใดขาพเจาจะ
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คืนใหสี่เทา”
การตัดสินใจที่จะจัดเรื่องเงินทองใหขาวสะอาดทําใหพระเยซูใหประกันแกชายผูนี้วา
“ความรอดไดมาถึงบานนี้แลวในกาลวันนี้” การเขาเชื่อของเราทําใหกระเปา, เงินทองและทรัพยสิน
พลอยเชื่อดวยหรือเปลา?
หญิงหมาย (มาระโก 12:41-44) ทั้งคนมั่งมีและคนจนก็ถวายทรัพยใหแกโบสถ คนรวยก็ถวาย
มาก พระเยซูทรงนั่งดูอยูทหี่ ีบใสเงิน และดูคนนําทรัพยมาถวาย ในทุกวันนี้พระเจาทรงเห็นเราถวายใส
หีบหรือใสถุง หรือเขียนจํานวนลงในสมุดถวายหรือเปลา?
หญิงหมายอนาถาคนหนึ่งถวายเพีองสองสตางคแดง (ซึ่งเปนเงินตราราคาต่ําสุดในสมัยนั้น) ทํา
ใหพระเยซูพอพระทัยถึงกับชมเชยวาหญิงนี้ถวายมากกวาคนอื่น ๆ เพราะวาคนทั้งปวงนัน้ ไดเอาเงิน
เหลือใชของเขามาใสไว แตหญิงนี้ขัดสนที่สุดยังไดเอาเงินที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใสจนหมด
พระเยซูทรงยกยองการถวายของหญิงหมาย เธอไมคํานึงวาจะมีเงินสําหรับจะซื้ออาหารตอไป
หรือไม ไมคาํ นึงวาเงินจํานวนนีจ้ ะเอาไปไหน? หรือจะเอาไปใหใคร หรือปุโรหิตเปนคนเหมาะสม
หรือไม หรือมีการลงบัญชีจํานวนเงินที่เก็บไดในหีบนัน้ เธอคงถวายตอไปจนไมมีอะไรเหลือ เพราะ
เปนการถวายพระเจาจึงทําใหพระเยซูสรรเสริญ เรื่องนี้เปนบทเรียนทีด่ ีแกพวกเรา
คริสตจักรสมัยเริ่มแรก (กิจการ 2:44-45) ผลของการดลใจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์แกคริส
เตียนสมัยเริ่มแรกในกรุงยะรูซาเล็มก็คือวา เขา “ถือวาของทั้งหมดเปนของกลาง....เขาไดขายสิ่งที่มีอยู
แลว นําเงินทีข่ ายไดมาไวทอี่ ัตรสาวกเพื่อแจกจายแกทุกคนที่ตองการ” (ดูกิจการ 4:32-35) ดังมีตัวอยาง
ของบุคคลผูหนึ่งชื่อบาระนาบา ไดขายนาแลวนําเอาเงินมาวางไวที่เทาของอัครสาวก (กิจการ 4:37) ยา
ระนาบา “บุตรผูเตือนสติ” เปนสหายรวมงานของเปาโล เปนที่นับถือของบุคคลที่ยอมขายทรัพยสิน
ยอมสมัครใจเปนคนยากจนแลวอุทิศตนทํางานปรนนิบตั ิพระเจา
คริสตจักรตางประเทศ (กิจการ 11:27-30) เกิดการอดอาหารขึ้นทั่วโลก คริสเตียนในแคลนยูดา
เกิดเดือนรอนมากกวาผูอื่น แลวคริสเตียนในอันติโอเกียตกลงวา ใหทกุ คนสงไปบันเทาทุกขพี่นองในยู
ดาตามความสามารถ และเขาก็ฝากทรัพยสงิ่ ของใหบาระนาบาและเปาโลนําไปใหผปู กครอง
นี่เปนการชวยสงเงินบันเทาการอดอาหารครั้งแรก
คือคริสเตียนในประเทศหนึ่งใหความ
ชวยเหลือแกพนี่ อง ในอีกประเทศหนึ่ง
อีกสิบสองปตอมาก็ไดทําแบบเดี่ยวกันอีก คราวนี้คริสตจักรตาง ๆ ในมาระโดเนีย,อาเคเอีย,
และกาลาเทียรวมกันสงไปชวยเหลือคริสเตียนในกรุงยะรูซาเล็ม (ดู 1โครินธ 16:1-2 2โครินธ 7 และ 8)
เราจะไดพิจารณาเรื่องนี้ในบทตอไป ทานเปาโลไดวางกฏบางประการไวเพื่อแนะแนวทางแกคริสตจักร
คือ:-
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1. ทุกวันอาทิตยใหพวกทานทุกคนเก็บเงินผลประโยชนทําไวบาง เพื่อจะไดไมตอ งเห็นเรียไร
(1โครินธ 16:2) ในวันแรกของสัปดาห ใหทุกคนเก็บเงินกันไว
2. จํานวนที่ถวายนั้นแลวแตความนึกคิดในใจ โดยถือหลักวาตามที่ไดเจริญรุงเรืองขึ้น
3. ทานไมประสงคที่จะใหมีการถวายทรัพยเฉพาะเมื่อไปเยีย่ มตามหนาที่ มิฉะนั้นแลวคน
ทั้งหลายจะเขาใจไปวา การไปตรวจการของทานมีความสัมพันธกับการถวายทรัพย
4. ในสมัยทีย่ ังไมมีพนักงานบัญชีและผูตรวจบัญชีวิธีดที ี่จะกระทําใหเขาพนจากการสงสัยใน
การจับจายใชเงินของคริสตจักร ก็คือใหทกุ คริสตจักรแตงตั้งผูแทนของตนเอง นําเอาเงินไปมอบสงที่
คริสตจักรในกรุงยะรูซาเล็ม ดังมีรายชื่ออยูใ นหนังสือกิจการบทที่ 20:4-6 แลว
มีขอบังคับสําหรับแนวทางผูนําคริสตจักรในปจจุบนั คือถวายทรัพยประจําสัปดาห ไมใชทํา
เปนพัก ๆ ตามที่ทุกคนเจริญขึ้น ไมใชเปนการประเมินตามตัว แยกงานฝายจิตวิญญาณและงานเก็บเงิน
ออกจากกัน เพื่องานการเงินจะไมมีอํานาจเหนืองานฝายจิตวิญญาณของศาสนทูตหรือศิษยาภิบาล ตอง
ไมสงสัยวิธีจัดการเงินของคริสตจักรหรือเงินการกุศล
เหลานี้เปนกฏทันสมัยและรอบคอบสําหรับ
ศาสนาจารยปจ จุบัน เปนหนาที่ของศิษยาภิบาลที่จะตัดเตือนสมาชิกเกี่ยวกับกฏการถวายทรัพย อยา
เรียกรองใหเปภาระหนักเกินไป ทานอัครสาวกไดวางแบบอยางเกี่ยวกับการแกปญ
 หาเรื่องการเงินของ
คริสตจักรไวแลว
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บทที่ 7 ตัวอยางของคริสตจักรในมากะโดเนีย

บทที่ 8 และ 9 ของจดหมายฝากชาวโครินธฉบับที่สองมีขอความเกีย่ วกับการถวายเปนแบบค
ริสเตียน เปาโลไดแนะนําใหคริสตจักรเมืองโครินธเอาแบบอยางของคริสตจักร มากะโดเนีย และบอก
ใหชวยเหลือคนยากจนในกรุงเยรูซาเล็ม เราจะไดศึกษาถึงหลักการที่ทานเปาโลไดวางไวเกีย่ วกับเรื่องนี้
การถวายเปนพระคุณ (2โครินธง 8:1)
“เราตองการใหทานทั้งหลายทราบถึงพระคุณที่พระเจาทรงประทานแกคริสตจักรในมากะโด
เนีย” น้ําใจทีถ่ วายดวยความยินดีเปนพระคุณอยางหนึง่ เปนการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในใจของ
มนุษย การถวายจึงเกีย่ วของกับสภาพของชีวิตฝายวิญญาณอยางใกลชิด ที่ใดมีการถวายใหแกพระเจา
และพระราชกิจของพระองค ที่นั่นก็มพี ระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานอยู ที่ไดไมมีการถวาย เราก็ตองเศรา
ใจไมใชเพราะถวายไมเพียงพอแตเปนเพราะขาดชีวติ ขาดจิตวิญญาณ การถวายจึงเปนสัญลักษณของ
ชีวิตใหม เปนพยานถึงการทํางานของพระเจาในหัวใจของมนุษย
คําวา “พระคุณ” เกี่ยวกับการถวายนี้มปี รากฏถึงหาแหงในบทนี้ ถาเราใชมาตรฐานนี้เปน
เครื่องวัด เราจะเห็นวาคริสตจักรของพวกเราหลายแหงยังอยูใ นสภาพต่ําตอย ใหเราอธิษฐานใหมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อพระคุณของพระเจา จะไดเราความคิดและจิตใจพวกเราจนถึงกับแสดงผลของพระคุณออกมา
ใหเห็นเดนชัด
ความทุกขยากไมเปนเหตุขัดขวางการถวาย (8:2)
คริสตจักรมากะโดเนียถวายอยางมากมาย แมจะตองตกทุกขไดยาก ความทุกขเหลานี้เกิดจาก
การขมเหงของพวกทีไ่ มเปนคริสเตียน (กิจการ 16:20, ฟลิปป 1:28-29, 1 เธสะโลนิกา 1:6, 2:14, 3:3-4)
ในสมัยนีก้ ็เชนเดียวกัน เมือ่ พระคุณของพระเจามีอยูในใจของพวกเรา ความเสียใจ การขมแหง
และความทุกข ความหวาดกลัวและวิตกกังวลจะไมขัดขวางถึงความสัมพันธของคริสเตียนที่มีตอพระ
เจาและการถวายเลย เราจะไมไดยนิ ถึงการแกตวั ตาง ๆ นานาเหลานี้อกี เลย ความยากจนไมขดั ขวางการ
ถวาย (8:2)
ตามประวัติศาสตรกลาววา ในขณะที่กลาวนี้ชาวกรีกกําลังตกทุกขไดยาก ฉะนั้นการถวายของ
พวกคริสเตียนในมาระโดเนียในขณะนี้จึงเหมือนกับการถวายของหญิงหมาย (มาระโก 12:44) ความ
จริงก็มีตระกูลมั่งคั่งอยู 2-3 แหง เชนตระกูลลีเดียแหงฟลิปป เมื่อเขามีใจกวางถวายอยางมากมายเชนนี้
จึงไมตกเขาไปในการทดลองของพวกเศรษฐี คือการเหนียวแนน พึ่งสังเกตไดวา ไมมีคําเตือนถึงเรื่อง
ความยัว่ ยวนของทรัพยสินในจดหมายที่มไี ปถึงคริสตจักรเธสะโลนิกาและฟลิปป
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พวกคริสเตียนชนบทมักจะอางความยากจนขึ้นแกตัวเมื่อสอนใหรูจักหนาที่ถวาย เปนความจริง
วา การถวายไมเกี่ยวกับความมั่งมีแตประการใด ปรากฏบอย ๆ วาคนยากจนมีนา้ํ ใจถวายยิ่งกวาคน
ร่ํารวยหรือคนมีอันจะกินเสียอีก คนยากจนที่สุดแมแตขอทานก็ยังรวยหรือคนมีอันจะกินเสียอีก คน
ยากจนที่สุดแมแตขอทานก็ยังมีเครื่องยังชีพอยูได และเปนหนาที่ของเขาที่จะถวายตอพระเจา เพื่อยืนยัน
ถึงสิ่งซึ่งเขาไดรับจากพระหัตถของพระองค หญิงหมายและชาวมากะโดเนียก็ทําการยืนยันดุจเดียวกัน
อยายอมรับฟงขออางที่วายากจนจึงไมถวายเลย
มาตรฐานการถวาย (8:3) ทางคริสตจักรไมควรตั้งมาตรฐานการถวายตามแบบคริสเตียนมากะ
โดเนีย แตควรถือมาตรฐานตามความสามารถที่หาได กลาวกันวาพวกคริสเตียนมากะโดเนียถวายมากวา
ที่หาไดเสียอีก การถวายควรเปนไปตามเกณฑสวนของรายได และเกณฑสวนเหลานี้ผูถวายควรกําหนด
เอาเอง ไมควรใหผูอื่นกําหนด
การไปประเมินใหทกุ ครอบครัวถวายเทานีเ้ ปนการขัดกับหลักการดังกลาว
ทุกคนและทุก
ครอบครัวควรถวายตามที่พระเจาทรงอวยพรใหเจริญขึ้น
ทานอัครสาวกกลาววา ชาวมากะโดเนียถวายมากกวารายไดเสียอีก บางคนตองยากจนเพราะ
ถวายก็มี พระเยซูก็ทรงเปนตัวอยางทีย่ ากจนสําหรับคริสเตียนทั้งหลาย (ขอ 9)
การถวายตองเปนความสมัครใจและเต็มใจ (8:3-4) การกะเกณฑ, กําหนดตายตัวหรือวางตัว
อัตราใหถวายเปนการขัดแยงกับเรื่องพระมหากรุณาเสียแลว
มีคริสเตียนบางแหงในประเทศอินเดียทําการเก็บภาษีบํารุงคริสตจักรปจจุบันเหมือนกับรัชชู
ประการของพวกยูดา แทบทุกคริสตจักรเก็บคาประกาศเกีย่ วกับสมรส, คาธรรมเนียมสมรสและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อใหมีเงินบํารุงคริสตจักร วิธีเหลานี้ไมชวยอบรมใหเกิดการถวายดวยความสมัคร
ใจ
ชาวมากะโดเนียขอรองใหทานอัครสาวกรับของถวายของพวกเขา “ขอออนวอนเขามีสวน.....”
วิธีนี้ไมใชเอาสมุดไปเรียไร แตเปนเรื่องที่พวกคริสเตียนนําทรัพยเอามาขอรองใหทานอัครสาวกรับไว
เพื่อพวกเขาจะไดมีสวนในการปฏิบัติหนาที่ในทางพระศาสนาดวย
เมื่อไรวิธีบังคับถวายของเราจะ
เปลี่ยนเปนวิธถี วายดวยความสมัครใจ? เมื่อไรการเรี่ยไรจะเปลี่ยนเปนการถวายโดยสมัครใจ?
การถวายเปนการเขารวมสนิทในพระราชกิจ (8:4) เรื่องนี้เปนการเขารวมในการบันเทาทุกข
บริสุทธิ์ชนทั้งหลาย สําหรับคริสตจักร สมัยเรา ก็เปนการรวมบันเทาทุกขคริสเตียนยากจนหรือจัดการ
นมัสการ, สรางโบสถ, บํารุงกิจการงานพระพุทธศาสนา, ประกาศเผยแพรพระกิตติคุณ พิมพและ
จําหนายพระคัมภีร หรือสงศาสฑูตไปไกล ๆ เหลานี้เปนการที่ผูถวายมีสวนในงานของพระเจา
ใหบอกความมุงหมายพิเศษวาจะทําการอะไรของพระเจาแลวจะไดผล
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การถวายตัวใหแกพระเจาตองมากอนถวายเงิน
ชาวมากะโดเนียถือเอาการถวายทรัพยเปนการ ถวายตัวตองเอาการถวายตัวเองเปนใหญ ถือวา
เปนโอกาสดีเขาเฝาพระเจาที่ถอมใจถวายตัวทําพระราชกิจ
การถวายทรัพยในคริสตจักรอินเดียนั้นแตกตางกันมากเพราะมิไดถือเปนโอกาศถวายจิตใจ แต
ถือเปนโอกาสอวดความมั่งมี อวดตําแหนง หรือถือเปนโอกาสเรียกรองเอาสิทธิ์เพื่อเปนคณะกรรมการ
และสภาตาง ๆ การถวายแทตองประกอบดวยการถวายตัวเองใหกบั พระเจา
การถวายเปนพระคุณอยางหนึ่งซึ่งคริสเตียนจะตองเจริญรุงเรืองขึ้น (8:7)
การถวายเปนพระคุณอยางหนึ่งเปนการสําคัญที่วา เมื่อคริสเตียนเจริญขึ้น จําจะตองเจริญขึ้นใน
ความเชื่อ, การแสดงออกในความรู, ความรอนใจและความรักตอผูนําคริสตจักรเพราะฉะนัน้ เขาจะตอง
เจริญขึ้นในการถวายอยางเต็มใจดวย
เราเทศนาเรื่องความเชื่อและความรักบอย ๆ เราสอนใหพวกคริสเตียนรูเรื่องพระเจา เราอบรม
ใหเขากลาว, ประกาศและแสดงการเปนพยาน การถวายก็เปนพระคุณอยางหนึ่งของคริสเตียน ฉะนั้น
ผูนําจะตองเอาใจใสใหพวกคริสเตียนเจริญขึ้นในพระคุณขอนี้ดวย อุปนิสัยของคริสเตียนยังบกพรองอยู
ถายังขาดการถวาย การกลับใจ, ความเชือ่ , การเปลี่ยนศาสนา, ใจรอนรนและความรักยังไมบริบรู ณดี ถา
กระเปาเงินไมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
เราตองการใหคริสเตียนหนุมสาวมาประชุมนมัสการในวัน
อาทิตย, มารับศีลมหาสนิทตามกําหนดเวลา เราตองหมั่นอบรมใหพวกคริสเตียนรูจกั หนาที่ถวายทรัพย
อยางจริงจังดวยเหมือนกัน
การถวายทรัพยเปนคุณธรรมที่สําคัญกวาอยางอื่น ที่จะตองใหคริสเตียนทั้งในคริสตจักรใหม
และคริสตจักรเกาทวีเพิ่มพูนและเจริญขึ้น
การถวายทรัพยจะตองไมเปนคําสั่งของผูมีอํานาจ แตเปนเรื่องที่จะแนะนําทางฝายจิตวิญญาณ (
8:8)
ทานเปาโลไดกลาวแกผูเขาเชื่อวามิใชเปนเรื่องที่จะกลาวบังคับกัน
เปนแตขอเสนอหนาที่
ของคริสเตียนใหพิจารณาตามที่มีอยูในพระคัมภีรและตามตัวอยางอันดีที่บุคคลคริสเตียนและคริสตจักร
ไดปฏิบัติมาแลว การถวายจะตองเปนไปดวยความสมัครใจและเสรี และตองไมใชเปนผลของการเกรง
กลัวตอผูมีอํานาจ
วิธีปฏิบัติของเราเปนอยางไรเมื่อเทียบกับหลักที่กลาวนี้? แบบอยางและเครื่องวัดสําหรับการ
ถวายก็คือการถวายพระคริสต (8:8)
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“เพราะวาทานทั้งหลายรูจักพระกรุณาของพระเยซูคริสตเจาของเราวา ครั้นพระองคมั่งคั่งอยู
แลว พระองคยังทรงยอมเปนคนยากจนเพราะเห็นแกทงั้ หลาย เพื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนมั่งมี,
เนื่องจากความยากจนของพระองค”
การถวายของคริสเตียนมิไดถือหลัก พระคัมภีรเดิมหรือบทบัญญัติของโมเสส แตถือหลักที่พระ
เจาประทานพระองคเองและของพระมหาเยซูคริสตเจา ผูที่รับเอาการแสดงความรักของพระเจา และ
การสละพระองคของพระคริสตจะตองแสดงความกตัญูดวยการอุทศิ ตนเองใหแกพระเจา ใหแกเพื่อน
มนุษยและชาวโลก “พระเจาทรงรักโลก จนไดประทาน.....” (ยอหน 3:16)
นอกจากนั้น พระเจายังไดสละพระองคทรงยอมยากจนเพื่อคนทั้งหลายจะไดมั่งมี ไมมีการ
ถวายใด ๆ ที่จะเทียบเทียมกับความรักของพระเจาได ไมมีการเสียสละใด ๆ จะเปรียบกับการที่พระ
คริสตไดทรงสละพระองคเองหมดสิ้น 100 เปอรเซ็นตไดเลย
(
ใหถือเปนหนาที่ของศาสนาจารยที่จะดูแลใหคริสเตียนปฏิบัติภาระกิจการถวายตนสําเร็จ
8:10-12)
พึ่งสังเกตวาทานอัครสาวกผูใหขอคิดพิจารณาและเหตุผลตาง ๆ สําหรับการถวายไวแลว ก็ยัง
อุตสาหเสนอวิธีการเพื่อใหผูเชื่อทําตามคํามั่นสัญญาจนสําเร็จอีกดวย
ดังที่ทานไดสงติตสั ใหไป
ชวยเหลือในการนี้ “เราไดเตือนติตัสใหไปชวยทานทั้งหลายกระทําการกุศลนั้นจนสําเร็จตามที่ทานได
ลงมือไวแลว” (ขอ 6) ทานไดเชิดติตัสไวหนา และขอรองใหเขาทั้งหลายทําตามคําสัญญาจนสําเร็จ
เปนการสมควรยิ่งที่ศาสนาจารยจะหาวิธีใหคนถวายตาง ๆ กัน และใหความสะดวกแกเวลาตาม
ฤดูกาล ถวายพืชผลสําหรับชาวนา ถวายประจําวันหรือสัปดาหสําหรับพวกกรรมกร ใหพวกมีเงินเดือน
ถวายประจําเดือน วิธีดังกลาวอาจยากลําบากอยูบาง แตวธิ ีการนี้ในสมัยทานเปาโลจะตองยากกวา ตอง
เตรียมการทําบัญชีและจัดเก็บ แตเพื่อเห็นแกผูรับและผูถวาย ทานก็คิดวาวิธีนี้เหมาะดีแลว การถวาย
ของคริสเตียนถือหลักมิตรภาพคริสเตียนและการมีสวนของคริสเตียน (8:13-14)
ศาสนาคริสเตียนสอนใหพวกคริสเตียนถือเปนพี่นองกันอยางสนิทสนม และจะตองชวยเหลือ
กันเมื่อเกิดการจําเปนหรือขาดแคลน คือแบงสิ่งที่มีใหกนั และกัน แมจะมีเล็กนอยก็ตามทานอัครสาวก
กลาววา ในปจจุบันความอุดมสมบูรณของทานควรสนองความขาดแคลนของพี่นอ งคริสเตียนในยูดา
เพื่อวาในเวลาอื่น ความมั่งคั่งสมบูรณของพวกนั้นจะไดสนองความขาดแคลนของทาน เพื่อใหเปนการ
เสมอภาคกัน คนที่มีทรัพยสนิ ฝายโลกมาก ๆ ควรถือเปนโชคดีที่จะไดแบงปนใหพนี่ องคริสเตียนที่ขาด
แคลนและความเชื่อ, คําอธิษฐานและความรวมใจจะเปนการตอบใหทานเจริญมั่งคั่งทางฝายจิตวิญญาณ
มากมาย
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เรื่องนี้เปนความจริงที่คริสตจักรเกา ๆ ทางฝายตะวันตกไดชวยสงเสริมใหตั้งคริสตจักรใหม ๆ
จึงสมควรที่คริสตจักรใหม ๆ จะตอบแทนการนี้ดว ยทรัพยสินฝายจิตวิญญาณ เชนการอธิษฐาน, แบง
สวนทรัพยสินฝายจิตวิญญาณและใหการรวมมือทางฝายจิตวิญญาณ
เพื่อใหคริสตจักรเกามีกําลังใจ
ยิ่งขึ้น
การแบงทรัพยสินใหคนอื่น ๆ ดวยความเต็มใจยอมมีบําเหน็จยิ่งใหญ เราใหฝายวัตถุ เราก็จะได
เก็บเกีย่ วผลฝายวิญญาณ หรือเราไดรับพระพรฝายจิตวิญญาณแลวเราก็ใหฝายวัตถุเปนการตอบแทน
ผูใหมิไดสูญเสียประโยชนไปเลย เงินที่บริจาคไปไมสูญ เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งทําใหทั้งผูใหและผูรับ
เจริญมั่งคั่งขึ้นทางฝายวิญญาณยิ่งกวาแตกอน
การถวาย แบบคริสเตียนจะเจริญขึ้นตองการจัดการทรัพยที่ถวายดวยความสัตยซื่อ (โครินธ
ฉบับสอง 8:21)
ทานเปาโลกลาววา “เราจะไดระวังไมใหคนหนึ่งคนใดติเตียนเราได ในการที่เราไดรับสิ่งของ
เปนอันมากมาแจกทานนั้นเพราะเราคิดปรารถนาเปนคนสัตยซื่อมิใชเฉพาะ พระพักตรองคพระผูเปน
เจาเทานัน้ แตตอหนาคนทั้งปวงดวย” เปาโลไมตองการใหใครระแวงสงสัย, นินทาหรือติเตียนโดยไม
เปนธรรมและไดขอใหทกุ คริสตจักรตั้งผูแทนนําเอาทรัพยที่ถวายไปมอบใหพี่นองในยูดา
ดวยเหตุผลเชนเดียวกันนี้ คริสตจักรบางแหงใหพนี่ องในยูดาใหสมาชิกฆราสาวสมานับเงิน
ถวายในโบสถ และใหลงบัญชีลงนามผูกํากับไวดวย และใหนําสงเหรัญญิกภายในเวลาอันควรในบาง
กรณีหามมิใหเอาเงินถวายนี้จา ยเปนเงินเดือนลวงหนาของศาสนาจารย และใหสงเก็บเปนเงินสดเขาใน
คลังของคริสตจักรทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันการปะปนของเงินสวนตัวและเงินสวนรวมในฐานเปนศาสนา
จารย เราจะตองทําการสัตยซื่อมิใชตอหนาพระเจาเทานั้น แตตอหนามนุษยที่ชวั่ ดวย
การแขงขันกัน ในทางที่ถูกเกีย่ วกับการ ถวายทรัพย นัน้ สมควรยิ่ง (8: 24, 9:1-4)
เปาโลสงเสริมใหพวกคริสเตียนแขงขันในการถวายทรัพยในทางที่ถูก ทานไดชกั ตัวอยางทีด่ ี
ของคริสตจักรมากะโดเนียใหคริสตจักรโครินธใหคริสตจักรมากะโดเนียฟง โดยกลาววา “ขาพเจารูแลว
วาใจของทานพรอมอยูแลว ขาพเจาจึงพูดอวดทานแกพวกมากะโดเนีย พวกอาฆายะไดจัดแจงพรอม
แลวตั้งแตปก ลาย และใจรอนรนของทานทั้งหลาย เปนที่เราใจคนเปนอันมากในพวกเขา” (9:2) ขอนี้
เปนเหตุผลที่เราไดระบุคริสตจักรบางแหงในเอเซียตะวันออกในบทแรก ๆ ของหนังสือนี้
ควรระวังเราไดอางเฉพาะขอความที่เปนจริง ไมใชเรื่องตอเติมใหเกินความจริงไป
การถวายจะตองไมใชการบังคับรีดเอา แตตองเปนการถวายดวยความเต็มใจ (9:5)
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มีรายหนึ่งเขียนจดหมายบอกมาวา “บอกใหทุกครอบครัวบํารุงคริสตจักรหนึ่งรูป และมีบอย ๆ
ที่ติดคางมาตั้งสิบปสิบหาปได เรียกเก็บในคราวที่ผูนั้นมาขอรอง ใหทําพิธีสมรสบุตรชายหรือบุตรหญิง
จนครบหมด” นี้ไมใชวิธีถวายดวยเต็มใจ
ศาสนาจารยผหู นึ่งรายงานมาวา “เมื่อถึงกําหนดชําระคาบํารุงประจําป พวกผูปกครองไปนั่งอยู
ตามบอน้ําประจําหมูบาน ครอบครัวใดไมชําระคาบํารุงไมอนุญาตใหตักน้ํา จนกวาจะเอาเงินมาชําระ
คริสตจักรเสียกอน” นี้เปนการรีดบังคับแท ๆ
“ปดประกาศ รายชื่อผูไมชําระโฆษณาไวตามประตูโบสถหรือประกาศรายชื่อเวลาเทศนเพื่อให
ขายหนา” นี่เปนรายงานของอีกผูหนึ่ง เปาโลวานี่เปนวิธีบงั คับไมใชถวายดวยใจสมัคร
ถวายโดยเต็มใจจะไมถวายนอย แตถวายมาก ๆ (9: 6)
ทานเปาโลกลาววา “แตนี้แหละคนที่หวานนอยจะเกี่ยวเก็บเล็กนอย คนที่หวานมากจะเกี่ยวเก็บ
มาก”
การถวายอยางเสียดายนั้นมีทวั่ ๆ ไป ในวันอาทิตยจึงเทีย่ วขอแลกสตางคปลีกกันใหวนุ วาย บาง
แหงเปนธรรมเนียมที่ผูเก็บทรัพยถวายจะตองเตรียมสตางคปลีกไวแลกกับผูที่ถวายดวยความเสียหาย
คือผูที่ถวายอยากถวาย 3 สตางคเทานั้น
“คนที่หวานเล็กนอยจะเกี่ยวเก็บเล็กนอย แตคนที่หวานมากจะเกี่ยวเก็บมาก” ถวายอยางเต็มใจ
ตองมีความมุงหมายและแผนการณ (9:7)
“ทุกคนจงใหตามซึ่งเขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชดว ยนึกเสียดาย มิใชดวยขืนใจ เพราะพระเจา
ทรงรักคนนั้นที่ใหดว ยใจยินดี”
ทานอัครสาวกบอกวาตองมีโครงการณไวลว งหนา
กะไวในใจวาจะถวายเทาไรแลวจง
ปฏิบัติการถวายดวยความสัตยซื่อ
บางคนรับปากเอางาย ๆ วาจะถวายเทานัน้ เทานี้ แตถึงเวลาทําจริงกลับเหลวไหล เมื่อไดกะไว
ในใจแลวจงทําตามที่ใจนึกคิด แตตองเปนการถวายดวยใจยินดี
บางคนไดฟงคําไพเราะของผูเ ทศนก็สัญญาวาจะถวายเทานั้นเทานี้ และวาจะถวายสิบลด ขอจง
รักษาคํามั่นสัญญานี้ไวใหศกั ดิ์สิทธิ์และทําตามคํามั่นโดยสัตยซื่อจริง ๆ ถาเห็นวาจะปฏิบัตติ ามเดิม
ไมไดก็ขอใหเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ ขอสําคัญอยูที่ตองถวายดวยใจยินดี
หลายคนเพื่อตองการใหเปนไปตามแผนการณ จึงตองทําบัญชีรายรับรายจาย เพื่อปฏิบัติตาม
ความมุงหมายโดยสัตยซื่อ หลายคนทําการถวายดวยความเต็มใจไมสําเร็จ เพราะไมมีแผนการณที่
แนนอน และไมมีความตั้งใจที่จะทําใหสําเร็จดวยความซื่อสัตย การถวายดวยความเต็มใจทําใหเกิด
บําเหน็จบริบูรณ (2 โครินธ 4:9-14)
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ในสมัยพระคัมภีรเดิม พวกผูพยากรณและปุโรหิตบอกกับชนชาติอสิ ราเอลวา ถาเขาถวายให
พระเจา ๆ จะทรงตอบแทนเขาพรอมดวยดอบเบี้ย “คนที่เอ็นดูเผื่อแผแกคนยากจนจนเปรียบเหมือนได
ใหพระเจากูย มื ไปกอน แลวพระองคจะทรงตอบแทนความดีของเขา” (สุภาษิต 19:17) ขอความในพระ
บัญญัติก็มีวา “ทานจะเจริญรุงเรืองขึ้น พระเจาจะทรงอวยพรใหกิจการงานของทานเจริญขึ้น” เปน
ขอความของเหตุผลที่ไดเผื่อแผคนยากจน (พระบัญญัติ 14:28-29, 15:10, 24:19) ขอความที่ผูพยากรณ
มาลาคีไดกลาวไวอนั เปนที่รจู ักดีของนักเทศน เรื่องการถวายสิบลดก็มวี า “จงเอาบรรดาสวนสิบชักหนึ่ง
นั้น มาส่ําสมไวในคลัง เพือ่ จะมีโภชนาการไวในวิหารของเรา และจงมาทดลองดูเราในเรื่องนี้ ดูทีหรือ
วาเราจะเปดบัญชรทองฟาใหเจาและเทพรใหแกเจาจนเกินความตองการหรือไม” (มาลาคี 3:10) กลาว
กันวาคริสตจักรเกาหลีในสมัยเริ่มตนไดใชขอพระคัมภีรน ี้เปนหลักในการสอนถวายสิบลด จึงเปนผล
ใหมีการถวายเพิ่มขึ้น ตอมาเมื่อเกิดดินฟาอากาศแหงแลงและฉาดกะภัย การถวายก็ลดลงไปเปนเวลา
สองสามป ประชาชนใหเหตุผลวา แมพวกเขาจะถวายสิบลดของรายไดตามคําสอนของพระคัมภีรก ็ตาม
พระเจาก็หาไดปฏิบัติตามพระสัญญาขอนี้ไม
แตทานเปาโลไมไดสอนพวกคริสเตียนใหถวายโดยยึดหลักดังกลาวขางตน ทานสอนวา “พระ
เจาอาจประทานสรรพคุณอันอุดมแกทานทัง้ หลาย เพื่อทานจะมีสิ่งของทุกอยางพอสําหรับตัวเสมอ ทั้ง
จะมีสิ่งของบริบูรณสําหรับการดีทุกอยาง....พระองคผูทรงประทานพืชแกคนทีห่ วาน
และประทาน
อาหารแกคนที่กิน จะทรงโปรดบันดาลใหพืชของทานที่หวานแลวทวีเปนอันมาก และจะบันดาลใหผล
แหงความชอบธรรมของทานเจริญมากยิง่ ขึ้น” (ขอ 8-10)
พระเจาทรงฤทธานุภาพ และเพื่อเปนการตอบแทนทรัพยที่ถวายใหพระองค ๆ จะใหผูถวาย
เจริญขึ้นทางความสุขฝายจิตวิญญาณอยางเหลือลม
จนผลที่สุดผูถวายเจริญขึ้นทางความสุขฝายจิต
วิญญาณอยางเหลือลน จนผลที่สุดผูถวายมีสิ่งของบริบูรณสําหรับการดีทุกอยาง การถวายตัวดวยความ
เต็มใจจะเพิ่มพูลอํานาจการถวายใหมากยิง่ ขึ้น คือขยายความคิดและจิตใจของผูถวายใหใหญโตยิ่งขึ้น
ทําใหเขามีความรักและภักดีมากขึ้น ทําใหเขาโสมนัสยินดีและพอใจที่ไดเห็นผลของการทําความดีของ
เขาทวียิ่ง ๆ ขึน้ บําเหน็จของการถวายก็คอื ทําใหชีวติ ฝายวิญญาณเจริญขึ้นและมีความสามารถที่จะถวาย
มากยิ่งขึ้น
เมื่อการใหทวีขึ้นและเต็มบริบูรณยิ่งขึ้นก็จะทําใหขอบคุณพระเจายิ่งขึน้ (ขอ 12-13)
ทานเปาโลกลาววา การใหนมี้ ิใชสนองความตองการฝายวัตถุของพี่นองคริสเตียนเทานั้น แตทํา
ใหคนอีกมากมายขอบคุณพระเจา หลายคนสรรเสริญพระเจา เพราะการถวายของทาน และสดุดี
พระองคที่ประทานความรัก หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็วา การถวายมิใชทําใหจิตใจของทานเปนสุข
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เทานั้น แตทําใหจิตใจของผูร ับกลายเปนสุขไปดวย เปนเหตุใหเขารักพระเจายิ่งขึ้น สรรเสริญและสดุดี
พระองคที่ประทานความรักตอเขาและทรงเอาใจใสเขาในเวลาขาดแคลน
มิใชแตเทานั้น การถวายดวยความยินดีจะทําใหผูรับอธิษฐานและแผเมตตาจิตมายังผูถวายอีก
ดวย “เขาทั้งหลายระลึกถึงทานและอธิษฐานเพื่อทาน” (ขอ 14) เขาอาจตอบแทนบุญคุณผูถวายดวยวิธี
หนึ่งเปนอยางนอย คือทูลขอตอพระเจาใหประทานพระพรใหผถู วายมีความเจริญรุง เรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู
ถวายบริจาคเงิน ผูรับจะตอบแทนดวยคําอธิษฐาน นี่เปนการแลกเปลีย่ นอันแทจริงของคริสเตียน และค
ริสเตียนผูถวายไมตองการบําเหน็จใด ๆ เปนการตอบแทนการถวายของเขา
การถวายจะเพิม่ พูลมิตรภาพ (ขอ 14) คือทําใหผูถวายและผูรับสนิทสนมกันยิ่งขึน้ “เขาจะระลึก
ถึงทานทั้งหลาย...เพราะเหตุพระคุณของพระเจาซึ่งสถิตอยูในตัวทานทั้งหลายอยางเหลือลน”
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผูเขียนไดไป ณ ที่ทําการมิชชั่นของชาวเยอรมัน ยืนสนทนา
กันอยูมหี นาคริสตจักรนิกาลูเธอรัน
สนทนาเรื่องสงครามกับศิษยาภิบาลและผูนาํ คริสตจักรที่ชาย
เยอรมันเคยสั่งสอน แตพวกมิชชันนารีเยอรมันถูกจับไปหมดจึงถามวา “อยากจะใหพวกมิชชันนารี
เยอรมันกลับมาทําการอีกไหม?” พวกผูนําเหลานี้ตื้นตันใจน้ําตาไหลบอกวาอยากใหชาวเยอรมันกลับมา
อีก เพราะเขาเปนผูมาตั้งคริสตจักร, ประกาศกิตติคณ
ุ , ใหการศึกษาแกพวกเด็ก ๆ พวกเรายังตองการเขา
อยู นีแ่ สดงวาการถวายของพวกเยอรมันทําใหเกิดสายสัมพันธแหงความรักและความภักดี แมสงครามก็
ไมสามารถทําลายได “พวกชาวอินเดียยังระลึกถึงอยูเสมอ”
เราถวายทรัพยแลวเราจะไดความรักและความภักดีตอบแทน
การถวายของเราไมเปนการตอบแทน อยางเพียงพอตอของประทานอันประหลาดเหลือของ
พระเจา (9: 15)
พวกอิสราเอลถวายทรัพยสิ่งของใหกับพระเจา ก็เพราะพระองคชวยไถเขาออกจากการเปนทาส
ในประเทศไอยคุปต และประทานที่ดินอันอุดมสมบูรณใหเขาอยูอาศัย พวกคริสเตียนถวายทรัพยแก
พระเจาก็เพราะเขาไดถูกไถออกจากบาป โดยพระโลหิตอันลนคาของพระคริสต และไดรับของ
ประทานอันศักดิ์สิทธิ์คือพระคริสต
ฉะนั้น การถวายของของเราแมจะมากมายสักเทาใดก็ไมเทาเทียมกับของประทานจากพระเจา
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บทที่ 8 ความหมายของการถวายใหพระเจา

พระคัมภีรใหคําตอบในเรื่องนี้ได เราจะพิจารณาพระคัมภีรเดิมกอน การถวายมิใชเอามาวางไว
ตอหนาพระเจาครั้นแลวก็นําไปใชเอง พวกอิสราเอลถวายพระเจา 3 วิธีคือ:(1) เปนการนมัสการ
(2) เปนการบํารุงปุโรหิตและเลวี
(3) ชวยคนยากจน
ทั้งสามวิธีเทากับเปนการถวายพระเจา
ที่วาเปนการนมัสการนั้นไดปฏิบัติกันในสมัยพลับพลาและเมื่อมีวิหารกอสรางที่นมัสการ
เหลานี้ตองใหประชาชนถวายดวยความยินดี ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 6
นอกจากสถานที่นมัสการดังกลาวยังจําเปนตองมีเครื่องอุปกรณสําหรับใชในการนมัสการอยู
เรื่อย ๆ ประชาชนตองนํามาเชนน้ํามันตะเกียง ธูปบูชา (อพยพ 30:36) ขนมปงสําหรับพระแทน (เลวิติ
โก 24:9) และสัตวสําหรับเผาบูชาประจําวัน (อพยพ 29:39-42) สิ่งเหลานี้เปนของจําเปนตามพระสัญญา
เดิม จะตองมีเงินจัดมาหรือไมก็ไดจากประชาชนถวาย ประชาชนตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ทาน
มาลาคีไดอางถึงโภชนาหารในโรงเก็บก็หมายถึงเรื่องนี้ (มาลาคี 3:10)
ประชาชนจะตองเปนผูเลี้ยงดูผูทํางานของพระเจา พวกปุโรหิตและพวกเลวีไมมีมรดกที่ดิน
และเนื่องจากวาเขาสละชีวติ ทํางานของพระเจาตลอดเวลา ฉะนั้นชาวอิสราเอลจะตองแบงสวนรายได
ใหพวกเลวี พระเจาทรงถือวาเปนการถวายใหพระองค “เราไดใหพวกเลวีสวนหนึ่งลดสิบ แตบรรดา
ของพวกอิสราเอลเปนมรดกของเขา เพราะการปรนนิบัติที่เขาไดปรนนิบัติพลับพลาประชุมนั้น...แต
เรื่องบูชาถวายพวกอิสราเอลซึ่งเขาเอามาบูชาถวายแกพระเยโฮวา เราไดใหแกพวกเลวีเปนสวนของเขา
เหตุฉะนั้นเราจึงวาแกเขาทั้งหลาย ทามกลางพวกอิสราเอลนั้น เขาหามีมรดกไม” (กันดารวิถี18:21-24)
พระบัญญัติไดมีขอความเพิ่มเติมวา “พวกปุโรหิตในตระกูลเลวี....ไมมีสวนไดรับมรดกกับพวก
อิสราเอล.....และใหปุโรหิตรับจากประชาชน เนื้อสัตวตอนบา ผลแรกของขาว ของน้ําองุน น้ํามัน ขน
แกะชุดแรก จะตองใหแกเขา (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 18:1-5)
พวกคนยากจนก็ตองพึ่งอาศัยพวกอิสราเอล ๆ จะตองเลีย้ งดูเด็กกําพรา, หญิงหมาย คนยากจน
(เฉลยธรรมพระบัญญัติ 16:11, 27:19 เลนิติ 19:9-10) พระบัญญัติระบุวา “เมื่อสิ้นระยะเวลาทุกสามป
ประชาชนจะตองเอาสิบลดของสิ่งที่เพิ่มขึ้นและนํามาเก็บไวตางหาก พวกเลวี, เด็กกําพรา, หญิงหมาย,
จะมารับประทานจนอิ่มหนํา” (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 14:28-29) เราสั่งทานวาทานตองแบมือออก
ตอนรับพวกพีน่ อง คนขาดแคลนและคนยากจนในประเทศ” (เฉลยธรรมพระบัญญัติ 15:11)
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บทบัญญัติเหลานี้เกีย่ วของกับคริสเตียนอยางไรบาง? เปนหนาที่ของคริสเตียนจะตองถวายพระ
เจา เขาจะตองถวายเพื่อความมุงหมายอะไรบาง เพื่อแสดงวาเขาปฏิบัตหิ นาที่ของเขาดวยความพอใจ?
คริสเตียนถวายทรัพยก็เพื่อความมุงหมาย 3 ประการเชนเดียวกับ:
เปนการบํารุงพระราชกิจของพระองค และเปนการนมัสการพระเจา
1. คือตองมีโบสถ ตองมีสถานที่นมัสการใหเหมาะสมกับพระเกียรติ เปนสถานที่แยกออก
ตางหาก มิไดหมายความวาจะนมัสการพระองคที่อื่นไมได เมื่อสองสามคนประชุมกันที่ใด พระองคจะ
ประทับอยูทามกลางเขา แตการมีสถานที่พิเศษนมัสการ ทําใหผูนมัสการรูสึกเคารพและเกรงขามตอ
พระบิดาของพระมหาเยซูคริสตเจา และทําใหที่ประชุมนมัสการลิ้มรสการดลใจและการอิ่มเอิบฝายจิต
วิญญาณในการที่ไดมานมัสการรวมกัน โบสถเปนสถานที่ ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวของพระเจามารวม
สมานสามัคคีกันในฐานะเปนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง
สําหรับในประเทศอินเดียนัน้ ไมมีปญหาในขอนี้ สุภาษิตของชาวอินเดียภาคใตกม็ ีวา “ใน
หมูบานใดที่ไมมีวัดอยาขืนเขาไปตั้งบานเรือนเปนอันขาด” คริสเตียนชาวอินเดียสนับสนุนการสราง
โบสถอยางเต็มที่อยูแลว ชาวอินเดียประหยัดเงินไวสรางโบสถเปนเวลาตั้งหลาย ๆ ป ผูนําควร
สนับสนุนในขอนี้ ควรใหคริสเตียน พื้นเมืองแสดงความสามารถในการสราง โบสถอยางเต็มที่
ไมใชจะมีแตโบสถเทานั้น แตตองมีเงินบํารุงและบํารุงการนมัสการดวย การมีแสงสวาง, เครื่อง
อุปกรณที่วางพระคัมภีร ผาปูแทนบูชา โตะบูชาหนังสือสําหรับนมัสการเครื่องอุปกรณการรับศลีตาง ๆ
เหลานี้จะตองมีเงินซื้อ และคริสเตียนจะตองถวายเงินเปนประจําสําหรับจัดหาสิ่งเหลานี้
ศาสนาจารยกจ็ ะตองมีเงินใชจาย เพราะเขาทําหนาที่ในพระศาสนาใหแกประชาชนตลอดเวลา
ตองมีเงินเดือนและไมใชต่ําจนเกินไปซึ่งประชาชนเองก็ไมสามารถจะรับต่ําไดเชนนัน้ แตตองมีพอกิน
พอใช เพื่อใหดําเนินชีวิตโดยไมวติ กกังวล เพื่อตอนรับอาคัวตุกะได และสามารถใหบุตรเขาศึกษาเลา
เรียนใหเพียงพอ และใหมีคา ใชจายไปเยีย่ มสมาชิกและทําใหโบสถอื่น ๆ ไดดว ย
2. คนยากจน ในสมัยอัครสาวก คนสวนมากยากจน คนรวยกับคนจนตางกับราวฟากับดิน และ
ในทุกวันนีก้ ็ยงั มีอยูในหลายประเทศทั่วโลก สมัยปจจุบนั วิธีการดําเนินกสิกรรมและอุตสาหกรรมแบบ
ใหม สามารถทําใหยกมาตรฐานการครองชีพไดสูงกวาที่จะคิดวาเปนไดเมื่อสมัยหนึ่งรอยปลวงมาแลวมี
กระบวนการทัว่ โลกที่จะจัดทําใหการแบงปนทรัพยสินใหเสมอภาคและยุติธรรมยิ่งขึน้ ทุกคนในสังคม
มีความสํานึกวาจะตองเอาใจใสในสวัสดิการของคนทั่วไป และอยากจะเอาใจใสใหทุกคนไดรับปจจัย
ในชีวิตตามทีต่ องการ รัฐบาลทั่วโลกวางแผนการณดูแลเด็ก, คนปวย, คนชรา, และจัดการปองกันสา
ธารณภัย คริสเตียนก็ไดแตขอบคุณในเรือ่ งเหลานี้ คริสเตียนควรจะเปนผูนําในกระบวนการยุตธิ รรม
สังคมทุกชนิดและสงเสริมมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น ควรสนใจในการทําประโยชนในที่ดินให
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มากขึ้น และเพิ่มการผลิตใหมากยิ่งขึน้ เพื่อจะไดมีบริโภคกันทั่งถึง ตองชวยกันกําจัดความยากจนให
หมดไปจากโลกนี้
แตกวาจะไดเปนเชนนี้คงกินเวลานานป ฉะนั้น กอนที่จะถึงคั่นนัน้ คริสเตียนจะตองชวยกัน
ถวายทรัพยเพือ่ ชวยเหลือบํารุงคนยากจนและขาดแคลนตอไป
หนาที่ประการตน ของคริสเตียนนั้นตองมีแกพวกพีน่ องคริสเตียนดวยกัน คริสตจักรทองถิ่น
ตองบํารุงหญิงหมายและผูที่ชวยตัวเองไมได ตัวอยางก็คือ คริสตจักรกรุงยะรูซาเล็ม (กิจการ 6:1) คือ
เปาโลไดจัดกองทุนบรรเทาทุกขพวกคริสเตียนยากจนขึน้ ในกรุงยะรูซาเล็ม และใหคริสตจักรอื่น ๆ สง
เงินมาชวยเหลือในฐานะอันเปนหนาที่ของคริสเตียนที่จะตองทําดังที่พระเยซูตรัสวา “ซึ่งทานไดกระทํา
แกผูเล็กนอยทีส่ ุดคนหนึ่งในพวกพีน่ องของเรานี้ ก็เหมือนทานไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 25:40)
พวกคริสเตียนจะตองเอาใจใสพวกพีน่ องที่ยากจนเปนพิเศษอยู (ยากอบ 2: 15 ฮีบรู 6:10)
การปลอยใหคริสเตียนไปเทีย่ วขอทานเปนการขายหนาตอคริสตจักร
เพื่อเปนการปองกัน
ผลรายอันเกิดจากการชวยเหลือโดยไมพิจารณาอยางรอบคอบและรูเทาไมถึงเหตุการณ ทางที่ถูกพวกค
ริสเตียนควรสงเงินไปสมทบทุนบันเทาทุกขประจําคริสตจักร และใหศาสนาจารยหรือคณะกรรมการ
เปนผูจัดการเงินกอนนี้ เพื่อจัดการชวยเหลือคริสเตียนที่ยากจน และชวยตนเองไมไดอยางยุติธรรมและ
เสมอภาคจะดีกวา
แตเราจะจํากัดการชวยเหลือแตเฉพาะพวกคริสเตียนเทานั้นไม คนขาดแคลนทั่วไปก็มีสิทธิ์ขอ
ความเห็นใจและการบริการของเราเหมือนกัน การชวยเหลือคนไมเปนคริสเตียนเปนการแสดงพยาน
อยางดีที่สุดประการหนึ่ง คนที่ไดรับการชวยเหลืออาจถามวา “ทําไมจึงชวยเหลือขาพเจา ๆ ไมใชพวกค
ริสเตียน” นี่เปนการเปดโอกาศใหเราบอกถึงเรื่องความรักของพระบิดาเจา ผูซึ่งเอาใจใสมนุษยทวั่ โลก
และสอนใหพวกคริสเตียนแสดงความเชื่อออกมาโดยทางปฏิบัติ
3. การเผยแพรพระกิตติคณ
ุ พระเยซูสั่งใหคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยออกไปประกาศสั่งสอนแก
คนทั่วโลก เปนหนาที่ของคริสตจักรที่จะตองทํา เพราะคริสตจักรมีอยูก็เพื่อประกาศดวย เมื่อคริสเตียน
รวมกันอยูเปนสังคมในที่ใด เขาจะตองไปเปนพยานเฉพาะในที่ใกล ๆ เทานั้น (เหมือนในกรุงยะรูซา
เล็ม) แตจะตองไปประกาศไกล ๆ ดวยเหมือนกัน (ในยูดาและซะมาเรียและทัว่ แผนดินโลก) ตัวเราไม
ตองไปประกาศดวยตนเองในเมืองไกล ๆ แตอาจสงตัวแทนไปได คือพวกศาสนทูตเพื่อไปเปนพยานใน
ทองที่ไกล ๆ แทนตัวเขา เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงมีหนาที่ที่จะตองกันเงินที่ถวายพระเจาไวสวนหนึ่ง
เพื่อใชจายในการประกาศพระศาสนาในประเทศที่มิไดเปนคริสเตียนนี่เปนวิธีที่คริสตจักรในเมืองฟลิป
ปมีสวนในการประกาศรวมกับพวกอัตรสาวกนับแตแรกเริ่ม (ฟลิปป 1:5, 4:15) คณะประกาศศาสนาใน
ตางประเทศ คือองคการประกาศนอกประเทศที่คริสตจักรตั้งอยู จึงมีสิทธิ์เรียกรองจากคริสเตียน
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ทั้งหลายการบํารุงคณะประกาศจึงไมควรเปนงานอดิเรกของผูเครงครัดเพียงสองสามคน แตควรเปน
หนาที่อันเต็มใจของคริสเตียนทุกคน และควรจะเปนงานสําคัญของคริสตจักร และควรเปนหนาที่ของ
ผูติดตามพระคริสตทุกคน
ปญหาตอไปก็คือวา คริสเตียนควรถวายสักเทาใด?
กอนอื่นเราจะไดพิจารณาถึงบทบัญญัติและธรรมเนียมของยูดาวา เขาปฏิบัติกันอยางไร?
เปนการยากทีจ่ ะทราบแนวาพวกยูดาถวายเพื่อความมุงหมายสามประการดังกลาวเทาใด อยาง
นอยที่สุดเราก็รูแนวาเขาถวายตามสวนดังตอไปนี้ในกาลตอมา:ถวายสิบลดของสิ่งที่ผลิตได ตามบทบัญญัติของโมเซระบุใหถวายสิบลดในหลายกรณีดังอยาง
ตอไปยี้ เลวีนิ 27:30-31 “สวนสิบลดหนึง่ แกบรรดาขาวพืชที่แผนดินก็ดี หรือผลไมทั้งปวงก็ดเี ปนของ
พระเจา เปนของบริสุทธิ์แกพระองค ถาผูใดจะใครไถคนื และเอาสิบลดหนึ่งของตนไป ก็ใหเขาแบงสิ่ง
นั้นเปนหาสวน ใหเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่ง”
เฉลยธรรมพระบัญญัติ 14:22, 28,29 “บรรดาพืชผลที่บังเกิดในนาของเจาทุก ๆ ปนั้น เจา
ทั้งหลายจงเอาสิบลดหนึ่งมาถวายใหจงได....ครั้งนี้สิ้นสามปแลว เจาทัง้ หลายจงนําบรรดาของสวนแบง
สําหรับถวายทีเ่ ปนผลเกิดทวีแกเจาในปนั้นมาสะสมไวที่ในประตูบานของเจาทั้งหลาย คนตระกูลเลวี....
แขกเมืองลูกกําพราและหญิงหมาย....จะมากินจนอิ่ม....” กันดารวิถี 18:21 “เราไดใหพวกเลวีซึ่งสวนสิบ
ลดหนึ่ง แตบรรดาของพวกอิสราเอลเปนมรดกของเขา เพราะการปรนนิบัติที่เขาไดกระทําใหพลับพลา
ประชุมนั้น
การถวายสิบลดไดเปนธรรมเนียมปฏิบัติกนั มาในหลายชาติ แตสมัยโบราณ เชน อับราฮัมถวาย
สิบลดแกมัลคีเซเด็ด (ปฐมกาล 14:20 และ ฮีบรู 7:2-4) และยากอบไดถวายสิบลดสิ่งที่เขามีใหแกพระเจา
(ปฐมกาล 28:22) บรรดาผูพยากรณและปุโรหิตไดวางระเบียบทุกสมัย พวกเลวีถือวาสิบลดของบรรดา
สิ่งที่ผลิตเปนของตน มาลาคีกลาวหาวาพวกยูดาที่กลับจากการเนรเทศไมปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจา
เพราะวาเขาไมถวายสิบลดไวในวิหารของพระเจา “ควรหรือที่มนุษยจะฉอโกงพระเจา แตเจาทั้งหลาย
ไดฉอโกงเรา” แลวเจาทั้งหลายวา “เราไดฉัอโกงพระองคในสิ่งไรกัน ก็ในสวนสิบชักหนึ่งและในเครื่อง
บูชานะซี....จงเอาบรรดาสวนหนึ่งนั้นมาส่าํ สมไวในคลัง เพื่อจะมีโภชนาหารไวในวิหารของเรา แลวจง
มาทดลองเราในเรื่องนี”้ (มาลาคี 3:8-10)
พวกยูดาที่เครงครัดไดปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเยซูคนฟาริสีในคําอุปมาไดกลาววา
“ขาพเจาไดถือศีลอดอาหารสัปดาหละสองครั้ง และถวายสิบลดใหทรัพยที่ไดมา” (ลูกา 18:12) พระเยซู
ทรงตําหนิพวกอาลักษณและฟาริสีที่ถวายสิบลดในสิ่งเล็กนอยที่เขาปลูกขึ้น (ทานถวายสิบลดเฉพาะ
สะระแหน, ยีห่ ราและขมิ้น) และติเตียนวาละเลยสวนสําคัญของพระบัญญัติเสีย “ความยุติธรรม, ความ
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กรุณาและความเชื่อพระองคตรัสวา ควรปฏิบัติสิ่งสําคัญนี้โดยไมตองละทิ้งสิ่งเล็กนอยดวย” (มัทธิว
23:23)
ถวายสัตวแรกเกิดและพืชผลแรก นอกจากใหถวายสิบลดแลวยังใหถวายสัตวหวั ปและพืชแรก
ของทุงนา
ใหถวายวัวหัวปและแพะหัวปแกพระเจา (อพยพ 22: 30) เพราะสัตวหวั ปถือวาเปนของพระเจา
ถาเปนสัตวไมบริสุทธิ์ ก็ใหซื้อคืนไปพรอมดวยเพิ่มเงินอีก 2% ของราคา (เลวีนิ 27:26-27) สัตวหัวป
มอบใหอาโรนและปุโรหิต (กันดารวิถี 18:17)
พืชแรกเกิดก็ใหถวายแกพระเจา ชาวอิสราเอลก็ไดปฏิบัติกันในสมัยกษัตริยฮีศคีนา “ประชาชน
ชาวอิสราเอลนําเอาพืช, องุน , น้ํามัน น้ําผึ้งและผลิตผลจากนามาถวายมากมาย” (2 พงศาวดาร 31:9)
บทบัญญัติโบราณมีวา “จงนําเอาพืชผลแรกจากพืน้ ดินมาไวในวิหารของพระเจา” (อพยพ 23:19, 34:36)
พืชผลแรกนี้ใหแกปุโรหิตและพวกเลวี บรรดาน้ํามันทีด่ ี น้ําองุนที่ดแี ละขาวทีด่ ี และผลไมแรกเกิดเปน
ของพระเจา และมอบใหแกพวกปุโรหิต (กันดารวิถี 18:12)
ของบูชาโมทนา นอกจากทีก่ ลาวยังมีของบูชาโมทนาอีกหลายชนิด เชน ถวายแกบน (เลวีนิติ 7:
16) ถวายโมทนา (เลวีนิติ 7:13-15) และถวายอื่นในการเลีย้ ง “เจาทั้งหลายตองถือการเลี้ยงกําหนดคนเจ็ด
อาทิตยนั้นแกพระเจา ดวยของบูชาโมทนาคุณในมือของเจา ตามทีพ่ ระเจาไดอวยพรแกเจาทั้งหลาย”
(เฉลยธรรมพระบัญญัติ 16:10)
บางคนกลาววา ถาเราคํานวณบรรดาสิ่งที่พวกอิสราเอลถวายใหแกพระเจาและศาสนาจารยตาม
พระคัมภีรเดิม คิดแลวเปนจํานวนหนึ่งในสามของรายไดทั้งหมด
คริสเตียนควรถวายอะไร? พระคัมภีรใหมไมใชเปนเรื่องบทบัญญัติ แตเปนเรื่องพระคุณ คริส
เตียนมิไดอยูภ ายใตขอบังคับใด ๆ แตอยูภ ายใตอํานาจของความรัก นอกจากนั้นพระคัมภีรใหมไมได
ถวายสิบลด, ผลแรกหรือสัตวหวั ป แตใหถวายตามใจสมัครเพื่อเปนการตอบแทนความรักของพระเจา
ในพระเยซูคริสต พวกคริสเตียนในอันติโอเกียทุกคนถวายคําสอนใหเก็บเงินไวทุกอาทิตยตามสวนที่เขา
ไดเพิ่มพูนขึ้น (1 โครินธ 16:2) คริสตจักรมากะโดเนียไดรับความยกยองก็เพราะถวายตามความสามารถ
และเกินความสามารถ (2 โครินธ 8:3)
ฉะนั้น ตามพระคัมภีรใหมจงึ เปนเรื่องปฏิบัติตามใจสมัครพวกฟาริสถี วานสิบลด (ลูกา 18: 12)
ซักคายถวายครึ่งหนึ่งของสวนหนึ่งที่เขามี (ลูกา 19:8) สวนหญิงหมายและบาระนาบาถวายทั้งหมด (ลู
กา 21:4 กิจการ 4:37)
ที่เก็บรอยละ 10 จากพวกยูดายก็เพราะพระเจาเปน ผูประทานที่ดินใหเขา และรวมทั้งภาษีที่ดนิ
ดวย ครั้งเมื่อมีกษัตริยพ วกยูดาตองเสียภาษีอื่น ๆ อีกหลายอยางนอกจากภาษีทดี่ ิน
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พวกคริสเตียนไมอยูใตบังคับของบัญญัติสิบลด และไมตองถือพิธีการเลี้ยงของพวกยูดา หรือ
ถวายพวกเลวี หรือถือวันสะบาโต ฉะนัน้ การใชบังคับเรื่องสิบลดแกคริสเตียนโดยถือวาเปนคําสั่งพระ
คัมภีร จึงทําใหเกิดเขาใจผิดระหวางพระสัญญาณใหมและเกา
พระเจาประทานใหมนุษยทงั้ สิ้นตองการความสัมพันธฉนั ทความรัก, ขอบคุณและกตัญู เมื่อมี
ความรักเชนนีแ้ ลวผูที่ไดรับการไถก็คิดเอาเองวาจะตอบแทนเปนเงินสักเทาใด ฉะนั้นการตอบแทนจึง
แตกตางกันเปนรายบุคคล เขารักมากก็เพราะไดรับการยกโทษมาก (ลูกา 7:47) ความสํานึกในความรัก
และการยกโทษจะเปนกําหนดสวนกาย “ผูใดไดรับมากจะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝาก
ไวมาก ก็จะตองทวงเอาจากผูนั้นมาก” (ลูกา 12:48) การไดรับวัตถุและวิญญาณตองกําหนดสวนถวาย นี่
เปนกฏของพระคริสต
สําหรับพวกเรา ถาคริสเตียนรูจกั รความลึกและความสูงสงของความรัก-พระเจาซึ่งทําใหเขา
ไดรับการไถจากไมกางเขนก็ไมมีความจําเปนตองวางกฏหมายถาเขาสํานึกไดดวี า ความเจริญรุงเรือง
ฝายวัตถุและโอกาสดีทางสังคมมาถึงเขาในฐานะเปนคริสเตียนนัน้ ไดมาจากพระหัตถของพระบิดาพระ
เยซูคริสต แลวเขาก็รูสึกวาเขาจะตองถวายมาก ๆ การถวายไมเพียงพอแสดงวาความสํานึกในเรื่องนี้มี
นอยเหลือเกิน หรือจะพูดอีกนับหนึ่งชีวิตฝายวิญญาณยังอยูในระดับต่ํา
ผูนําคริสตจักรและศาสนทูตที่บนวา คริสตจักรถวายไมเพียงพอ จะตองอธิษฐานมาก ๆ ใหเกิด
ชีวิตใหมในพวกคริสเตียน ขอใหเขามีความรักของพระเจาที่แสดงบนไมกางเขน มีความมั่นใจใหมใน
การไดรับการยกบาปในหัวใจ และรูจกั ขอบคุณในบรรดาที่พระเจาไดประทานใหในพระคริสต สิ่ง
เหลานี้เทานัน้ ที่จะทําใหเกิดการถวายอยางมากมาย คริสตจักรที่พวกคริสเตียนเรียนพระคัมภีรตลอดป
เปนคริสตจักรที่จัดเงินทุนบันเทาทุกขการอดอาหารไดสาํ เร็จ (กิจการ 11:12) คริสตจักรเกาหลีใน
ปจจุบันถวายใหพระเจาเปนสวนมากกวาคริสตจักรอื่น ๆ หลายแหง เพราะไดรับการฝกสอนและอบรม
ตามพระคัมภีร
ถาเราทําตามเงื่อนไขดังกลาว คริสตจักรอื่น ๆ ก็จะทําใหเปนความจริงขึน้ ไดในปจจุบนั นี้
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9

บทที่ 9 ขอแนะนําการปฏิบตั ิบางประการ

ผูอานที่มีความอดทนไดตดิ ตามผูเขียนมาจนบทสุดทายนี้คงจะตั้งปญหาถามวา
ขาพเจาจะ
อบรมสมาชิกคริสตจักรของขาพเจาใหเขาใจหนาที่การถวายทรัพยดว ยวิธีใด? เราจะไดพยายามตอบใน
บทนี้
ประการแรกตองยกเลิก วิธหี าเงินเพื่อกิจการของพระเจาซึ่งไมใชของคริสเตียนที่นิยมกันอยูใ น
เวลานี้ใหหมดไป
เรามิไดหมายเพียงแตใหยกเลิกการเลนสลากกินแบง, สลากกินรวบหรือวิธีหาเงินโดยลอให
ประชาชนตื่นเตน แตเราหมายถึงวิธีประเมิน, ภาษีคริสตจักรหรือเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ในกิจการของ
คริสตจักรดวย การถวายตองเปนโดยสมัครใจและเต็มใจ และไมมกี ารบังคับขูเข็ญใหอับอายขายหนา
หรือตัดสิทธิ์ตาง ๆ
การใหสิทธิพิเศษหรืออํานาจเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการถวายทรัพย ก็ไมเปนการสมควรที่
จะใหมีอยูตอไป พระเจาทรงเต็มพระทัยสละพระองคเองใหเรา เราก็ควรเต็มใจถวายตัวเองใหพระองค
พรอมดวยสิ่งที่มีโดยไมหวังตอบแทนอะไรนอกจากน้ําพระทัยของพระองคเทานั้น เปนการสมควรยิ่งที่
จะเลือกเอาผูทเี่ ต็มใจถวายในการบํารุงคริสตจักรเขาเปนผูน ําคริสตจักรรวมดวย แตคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ มี
ความสําคัญยิ่งกวาการนี้ ธรรมนูญของสภาคริสตจักรหรือคณะกรรมการใดที่บงวาการเสียคาธรรมเนียม
คริสตจักรเปนคุณสมบัติประการแรกหรือประการเดียวเพือ่ เขาเปนสมาชิก ตองยกเลิกโดยเร็วที่สุด
วิธีการปฏิบัติที่ไมดีอีกอยางหนึ่งที่จะตองเลิกคือหักเงินเดือนของคนทํางานในคริสตจักร ถาจะ
ทําเพื่อความสะดวกก็ควรใหผูทํางานกําหนดวาจะใหหกั สักเทาใด อยาแนะวาจะตองถวายเทานัน้ เทานี้
และมิใหกําหนดสวนเอาเอง
ขอใหเปนเสรีภาพและเปนการสมัครใจของแตละคนแลวทานจะไมเสียใจในผล
เลิกความคิดทีผ่ ิด ๆ เกี่ยวกับการถวาย
มีการเขาใจผิดเกี่ยวกับมาลาคี 3:10 ที่ทําใหประชาชนหลงคิดไปวาการถวายใหพระเจาเปนการ
ทําสัญญาตกลงกับพระเจา เรามิไดถวายเพือ่ หวังจะไดรับ เราถวายเพราะเราไดรับมาแลวตางหาก
แนวคิดที่มิใชของคริสเตียนในเรื่องบุญกุศลและการถวายเพื่อแกบน ไดเขามาพัวพันกับการ
ถวายทรัพยของคริสเตียนจํานวนมาก คริสเตียนชาวอินเดียถวายเพื่อแกบนเปนสวนมาก การบนบานนั้น
มีเงื่อนไขวาพระเจาจะตองประทานตามขอรองเสียกอน เชน ขอใหบุตรหายปวย หรือใหบุตรสอบไลได
เมื่อสมหวังแลวจึงถวายเชนนี้ มีอยูทวั่ ไป การถวายเพื่อโมทนาพระคุณที่ไดรับนัน้ เปนการชอบและ
สมควร แตไปสัญญาวาจะถวายใหพระเจาตอเมื่อพระเจาทําตามคําขอรองของตนเสียกอน เปนคติของ
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พวกฮินดู, ยูดาและแบบพระคัมภีรเดิม ใหสอนพวกของเขาวาเปนหนาที่ ๆ จะตองถวาย ถาไมถวายก็มี
มลทิน
สนับสนุนใหถวายตามแบบพื้นเมือง ในวัดของชาวฮินดูไมมีการเก็บเงิน ผูนมัสการนําของมา
ถวายยังที่ ๆ จัดไวเปนพิเศษ การเที่ยวเดินเก็บเงินในโบสถเหมือนกับขอทานหรือเรี่ยไรสวนของพระเจา
ควรทํามาถวายดวยความสมัครใจ ไมใชไปเดินรีดขอเอา
ความสนับสนุนใหนมัสการในครอบครัวตามโอกาส เพื่อเปนการขอบคุณสําหรับพระมหา
กรุณาธิคุณที่ไดรับ เชน การเกิดของบุตร, การรับพติสมาติเด็ก, พิธีหมั่น, พิธีสมรสและโอกาสอื่น ๆ
เพราะชาวพื้นเมืองทําอยูปกติแลว ชาวฮิวดูมิใครจะไปประชุมนมัสการนอกจากพิธสี ําคัญ ๆ โดยมากทํา
เปนสวนบุคคลและครอบครัว การไปนมัสการที่วัดหรือถวายของที่วดั เปนรายครอบครัวมักทํากันเสมอ
ใหเราสนับสนุนวิธีการเชนนีแ้ กพวกคริสเตียนตามคริสตจักรตาง ๆ และถือเปนสวนหนึ่งของการ
ประชุมนมัสการในวันอาทิตยมิใชแยกทําเฉพาะ
คริสตจักรตามชนบทมักจะไดเงิน
ถวายหลังฤดูเก็บเกี่ยวพิธีของฮินดูมักจะฉลองในเดือน
มีนาคม, เมษายนและพฤษภาคมเพราะเปนเวลาวางการทํานา และเปนเทศกาลที่พวกคริสเตียนทําการ
ฉลองตาง ๆ ดวย เชน เทศกาลคืนพระชนม, เสด็จขึ้นสวรรค, และการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
จึงเปนเดือนที่เหมาะสมสําหรับการขอบพระคุณทั่วทุกภาคของอินเดียการชุมนุมและฉลองของพวกค
ริสเตียนควรเลือกเวลาใหสอดคลองกับฤดูดังกลาว
คริสตจักรในชนบทมักจะนิยมถวายเปนสิง่ ของ ในประเทศอินเดีย พวกขอทานและพระธุดงธที่
ไปขอตามประตูบานจะไดรับสิ่งของมากมาย ฉะนั้นควรสนับสนุนคริสเตียนใหนาํ เอาผลไม, ไข,
ผลิตผลตามสวน, คาแรงงานที่เปนสิ่งของที่ไดเปนครั้งแรกเพื่อถวายแกพระเจาแทนเงิน
ขอใหการถวายสิ่งของแกพระเจานีเ้ ปนที่เห็นไดเดนชัดในเวลาในประชุมนมัสการ ไมควรมีการ
รองเพลงในการถวายทรัพยใหที่ประชุมทราบถึงความสําคัญ
แกไขวิธีผดิ พลาดเกี่ยวกับการจัดการเงินของคริสตจักร
จัดการนับเงินและลงบัญชีทันที
ภายหลังเสร็จประชุมนมัสการ และใหทาํ ตอหนาตัวแทนของสมาชิก ใหเขารับรูว าเงินทั้งหมดเก็บเขา
คลังของคริสตจักรทันที
และมิไดนําไปจายเปนเงินเดือนลวงหนาของศิษยาภิบาลหรือคนงานของ
คริสตจักรแตอยางใดเลย และวางระเบียบไววา ถาผูใดขอยืนเงินของคริสตจักรไปใชจะตองเสียดอกเบี้ย
รอยละ 20 (เลวินีติ 27: 31)
ขอใหศาสนาจารยระมัดระวังการเงินของคริสตจักร เงินที่ใชจายในการกอสรางและซอมแซม
จะตองใชโดยประหยัดตรวจตราลงบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดยสัตยซื่อ ดูตัวอยางปาโล (2โครินธ
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8:20-21) ถาพวกคริสเตียนถวายทรัพยใหแกพระเจาดวยความเคารพ ผูที่จะใชเงินก็จะตองใชดวยเคารพ
เสมือนวาทําการตอหนาพระเจาดุจกัน
ผูที่ถวายดวยความเต็มใจไมคอยไดเทีย่ วติดตามสอบถามวาเอาเงินทีเ่ ขาถวายไปใชในกิจการ
อยางใดบาง แตเขาก็อยากจะรูถึงการใชจาย ฉะนั้นรายงานเงินเกี่ยวกับรายรับ-รายจายประจําปที่ทําขึ้น
ยอมทําใหเกิดความเชื่อใจ เพิ่มความสนใจและจะทําใหเขาถวายยิ่งขึน้ ตอ ๆ ไป
ใชวิธีที่เหมาะสมกับสภาพของประชาชน ถาสมาชิกสวนมากเปนผูไดรับการศึกษามีเงินเดือน
ประจํา ควรหาวิธีใหเขาถวายในวันอาทิตยภายหลัง วันจายเงินเดือน ถาเปนกรรมกรใหคาจางรายวันก็
ควรหาทางรับเงินถวายประจําวันหรือสัปดาหละครั้ง เชน คนที่ไดคาจางวันละ 4 บาท ควรถวายไดวัน
ละหนึ่งสลึงเทากับ 1/16 ของรายได โดยเก็บไวหรือมอบใหศาสนาจารยลงบัญชีไว นับวาเปนวิธีที่พวกค
ริสเตียนควรปฏิบัติ
ในประเทศตะวันตก เขาใชที่ใสเงินมี 2 ชองหนึ่ง ๆ สําหรับบํารุงคริสตจักรและศาสนาจารยที่
เขาเปนสมาชิกและอีกชองหนึ่งสําหรับสงไปชวยประกาศศาสนาใหมในตางประเทศ หีบใสเงินของ
พระเจาควรแยกออกเปนสองสวนและสองลิ้นชัก เรียกวาสวนคริสตจักรและสวนประกาศ เพื่อให
สมาชิกใสเงินถวายตามใจสมัคร
สําหรับผูที่ไดคาจางเปนขาวสารหรือผูที่ทําการปลูกขาวกินเอง วิธีที่ดที ี่สุดก็คือทุกครั้งที่หุงขาว
ใหเก็บเอาขาวไวถวายพระเจาหนึ่งกํามือทุกครั้งที่หุงตม
ทางคริสตจักรจะจัดถุงพิเศษไวเพื่อสําหรับ
ขาวสารเหลานี้ (ผูเขียนพบวาถาพวกสตรีทุกคนเก็บขาววิธีนไี้ วสัปดาหหนึ่งทุกครอบครัว จะไดขาวมี
น้ําหนักหนึ่งปอนด และในปหนึ่งจะไดขาวหนักถึง 52 ปอนด คิดเปนเงินตั้ง 2.5-3.5 รูป (ตามราคาในป
1938) จะเปนเงินถวายเพิ่มกวาอีกหนึ่งเทาตัวของที่ถวายปจจุบัน)
ควรสนับสนุนใหถวายสัตวหวั ปและผลแรก ผูเขียนเขาใจวาแมโคและแมกระบือจะมีลูก 5-6
ครั้งในระยะชีวิตของมันสวนสัตวเล็กลงไป เชน แพะ แกะ มีมากกวา การถวายลูกวัว ถวายลูกแกะ และ
ไขรุนแรก เปนเรื่องสะดวกสําหรับประชาชนอยูแลวและทําใหเขาสามารถถวายไดถึง 1/10 ของสิ่งที่
เพิ่มขึ้น
ในทํานองเดียวกัน การถวายเงินเดือนแรก คาจางแรงงานวันแรก คาแรงครั้งแรกในฤดูทํานา
(เชนการปกดํา, คราด, เก็บเกีย่ ว ฯลฯ) ควรแนะนําและสนับสนุนใหกระทําการเก็บผักครั้งแรกจากสวน
ครัว การเก็บผลไมครั้งแรกควรถวายพระเจาในโบสถ
การถวายสิบลดก็เปนทีน่ ิยมของคนสวนมาก ผูถวายตัวคนหนึ่งรายงานวา คริสเตียนที่ถวายตัว
เกี่ยวกับกรถวาย ควรเริ่มตนดวยการถวายสิบลด
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ถาผูใดตกลงถวายสิบลด ควรใชหลักนีแ้ กรายไดทุกชนิด เชน เงินเดือนก็ถวายสิบลด, รายได
จากที่ดนิ และอื่น ๆ ก็คิดเปนสิบลด เชน ชายผูหนึ่งมีเงินเดือน 100 รูป ก็ถวาย 10 รูปสําหรับงานสาม
อยางที่กลาวมาแลวขางตน ถาเขาไดมะมวงหนึ่งรอยผลก็ถวายพระเจาเสีย 10 ผล ไดไข 10 ฟองก็ถวาย
พระเจาเสีย 1 ฟอง ไดขาวสิบกระสอบก็ถวายเสียหนึ่งกระสอบ การรับรูสวนของพระเจาในทุกรายได
ยอมจะทําใหเกิดพระพรฝายจิตวิญญาณแกเขา
มีหมอพื้นเมืองคนหนึ่งตกลงใจจะถวายสิบลดของรายไดทั้งหมดใหแกพระเจา จึงจัดหาหมอ
ดินมาใบหนึ่งเพื่อเก็บสิบลดของรายไดทางการรักษาพยาบาล พอถึงสิ้นปเขาก็ประหลาดใจทีไ่ ดเงินถึง
28 รูปกวา จึงนําไปใหศิษยาภิบาลแทนทีจ่ ะถวายปละ 2 รูปที่เคยทํามาแตกอนเปนเวลาชานาน
รายไดอยางต่ําของครอบครัวคริสเตียนใน แควนเตเลกุทยี่ ากจนประมาณ 120 รูป ตอป คิดเฉลี่ย
ประมาณ 200 รูปตอปถาทุกครอบครัวบํารุงคริสตจักรเพียงครึ่งสิบลด (สวนอีกหนึ่งสําหรับคนจนและ
การประกาศ) คือ 1/20 ของรายได การถวายก็จะเพิ่มขึน้ จาก 2 รูป เปน 6 รูป ตอหนึ่งครอบครัวทุกป ถา
ใหกนั จริงตามที่คํานวณนี้กจ็ ะบํารุงงานของคริสตจักร ทั้งหมดไดรวมทั้งงานทีย่ ังตองพึ่งเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและสมาคมคณะทูต
ถวายอนุโมทนาคุณ พวกคริสเตียนซีเรียนมีธรรมเนียมโบราณวา ใหหักกองทุนสินสมรส 1/20
ถวายไวในคริสตจักรและ 1/20 มอบใหแกศิษยาภิบาล ถาพวกคริสเตียนในอินเดียถวาย 1/10 ของ
คาใชจายในการสมรส และ 1/10 ของกองทุนสินสมรสใหแกพระเจาแลวคริสตจักรก็จะมีเงินใชจายมาก
ขึ้น
บางคริสตจักรจัดใหมีวนั โมทนาคุณประจําป หัวหนาครอบครัวจะนําทรัพยมาถวายแกพระเจา
ตามที่ตนกําหนดไวในใจฝายสตรีอาจแยกวันโมทนาคุณพิเศษสําหรับพวกตนก็ได ชาวอินเดียก็นิยมและ
ไดทํากันหลายแหง ไดเชื่อเชิญศาสนาจารยใกลเคียงมารวม มีเทศนาพิเศษ จัดแตงโบสถและหมูบานให
งดงามเพื่อเปนการระลึกถึงวันสําคัญนี้ ศาสนาจารยจะไมยอมรับเงินจากผูที่มิไดถวายทรัพยเองเปนเงิน
สดบนพระแทนบูชา
พิธีเก็บเกี่ยวหรือเก็บขาวเขายุงฉาง นิยมทํากันแทบทุกคริสตจักรชนบท แมคริสตจักรในเมือง
เมื่อสํานึกตนวาตองพึ่งอาศัยพระบิดาเจาในสวรรคสําหรับบรรดาของดีทั้งหลาย ก็ไดจัดการนมัสการพิธี
เก็บเกีย่ วดวย แตอาจทําพิธนี ี้แตเพียงผิวเผินก็ได จะเปนการดีกวามากถาประชาชนจะจัดหาดอกไมและ
ไขที่ไดจากไกที่เลี้ยงเองในบาน แลวนํามาถวายจะดีกวาไปจัดหาซื้อมาจากตลาด การถวายสิ่งของใน
การฉลองโมทนาคุณ ควรมีความสัมพันธกับสิ่งที่ทรงประทานในธรรมชาติ คือในทุง นา, ในน้ําและใน
ครอบครัว
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ควรจัดใหเปนพิธีโมทนาคุณจริง ๆ ของดีจากสวนครัวลูกวัวอวน ๆ แมไกฟกลูกใหม ลูกหมูเกิด
ใหม เหลานีต้ ามคริสตจักรชนบทจัดเอามาถวาย ถาใหเวลาเตรียมตัวพอสมควรประชาชนก็จะจัดมา
ถวายดวยความโสมนัสและพอใจ
ครอบครัวคนชั้นกลางในอินเดียแทบทุกครัวมักจะทําขนมพื้นเมืองเปนอาหารเชาทุกวันตลอดป
และบางแหงเปนประเพณีทพี่ วกผูหญิงจะทําขนมมาถวายพระเจาในวันโมทนาคุณ เมื่อทําขนมนี้มา
ถวายสําหรับศีลมหาสนิทแตเชาตรูแลวนําไปขายประชาชนที่มารวมพิธี ทําใหพวกผูหญิงพอใจทีจ่ ะทํา
มาถวาย เปนเรื่องทําใหระลึกถึงประเพณีนวดแปงทําขนมถวายพระเจา
สอนใหดําเนินชีวิตงาย ๆ, ประหยัดและบังคับตน ดร.เมอรล เดวิส กลาววา “ศัตรูของสังคมใน
ทวีปเอเซียแทบทุกประเทศก็คือประเพณีฟุมเฟอยในสังคม, กูยืมกันงายเกินไปอัตราดอกเบี้ยสูงและเปน
หนี้สินตลอดชีวิต ศัตรูที่มีอยูใ นครอบครัวทุกรุน จึงเปนเหตุไมมีเงินเหลือถวายบํารุงคริสตจักร และถวง
เวลาที่คริสตจักรจะเปนอิสระ”
“ตองสอนใหจดั ปฏิบัติคุณธรรมสําคัญ ๆ เชน มีชีวิตงาย ๆ, ประหยัด, บังคับตนเอง จะตอง
เทศนาและสอนรวีวารศึกษา, ผูเตรียมตัวรับศีลและผูสนใจบอย ๆ ดวยคุณสมบัติเหลานี้ และถือเปนชีวิต
จิตใจของคริสเตียนทุกคน”
จะตองตอสูกบั ความชั่วรายที่ระบาดอยูใ นสังคมบางแหงโดยอาศัยหลักความจริงของพระคัมภีร
เชน สุรา, โรคที่เกิดจากสุราและการทะเลาะวิวาท, การสมรสที่ตองใชจายฟุมเฟอย, สินสมรสอันเปน
จํานวนมหึมา ใหบุตรเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยทีเ่ กินรายไดของตนอันกอใหเกิดหนี้สิ้น เมือ่ สอน
แลวจะตองดูแลใหปฏิบัติตาม อันเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคริสเตียน
คริสตจักรเพื่อที่จะทําหนาทีไ่ ดเต็มที่จะตองมีสถานที่นมัสการ, ศาสนาจารยควบคุมสมาชิก มีผู
ประกาศพระกิตติคุณใหแพรหลาย, มีครูสอนผูเขาเชื่อใหม ทําการสังคมสงเคราะหคนที่ไมมีใครเหลี่ยว
แล สิ่งเหลานี้จําตองใชเงิน และคริสตจักรไมร่ํารวยจนถึงกับมีเงินจะทําไดทุกสิ่งโดยไมจํากัด งาน
เหลานี้จําตองอาศัยการถวายของพวกคริสเตียน ถาพวกคริสเตียนไมประหยัดและบังคับตนเอง และเอา
เงินมาใชจายในการดังกลาวแลวก็ไมมีทางจะทําได
เราจะมีมลทินไมเฉพาะการฟุมเฟอนและหา
ประโยชนใสตัวเทานัน้ แตจะมีผิดฐานใจกระดางไมทาํ บริการที่พระเจาเปดโอกาสให เพื่อสรางแผนดิน
ของพระคริสต
วิธีถวายทรัพยที่คริสเตียนในประเทศหนึ่งทําไดผลดี ควรจะนํามาสงเสริมปฏิบัติ ในอีกประเทศ
หนึ่งเพื่อแขงขันกันในทางทีถ่ ูก
ตอไปนี้เปนการ ถวายของคริสตจักรทองถิ่นในประเทศจีน:1. ถวายประจําวันอาทิตย
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2. สัญญาประจําป แลวกําหนดวันสงเงินทีแ่ นนอน
3. ถวายเปนหมู—โรงเรียนรวีวารศึกษา--สมาคมจัดสงเงินในคณะของตนไปบํารุงคริสตจักร
4. ถวายโมทนาคุณในวันเกิด, สมรสและอื่น ๆ
5. เด็กถวาย
6. เงินถวายของสมาชิกที่ตัวมิไดมาเอง คือเขียนหนังสือใหไวและสงเงินไปบํารุงคริสตจักรเดิม
7. ถวายเปนพืชไรนา
8. ไรนาของพระเจา---รายไดเกิดจากที่ดนิ ที่ทําตามรูปสหกรณ
9. ถวายสิบลด
10. ปศุสัตวและเปดไกที่สมาชิกเลี้ยงเพื่อถวาย
คริสตจักรฟลิปปนเพิ่มตอไปนี้ดวย
1. สมาชิกชวยกันชักชวน ใหมีสัญญาวาจะถวายทรัพยทั้งเด็กผูใหญหญิงชาย แลวผูปกครอง
เก็บสัญญาไว
2. มีการอบรมประชุมปรึกษาหารือ กับผูนาํ ประจําทองถิ่นเกี่ยวกับการถวายทรัพย
3. สอนเรื่องฉันทะภาระตามพระคัมภีร
4. พิมพหนังสือเรื่องฉันทะภาระ ใบปลิว มีภาพเพื่อเตือนใหรูหนาที่ถวาย
การสอนตามหลักพระคัมภีรทําใหการถวายทรัพยเกิดผลดี
การประชุมเลี้ยงตัวเองที่เมือง
นาคปวร ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1938 มีวา:ควรสอนหนาที่ฉันทาระแกผูเขาเชื่อใหมมาตั้งแตเริ่มแรก คริสตจักรที่ละเลยการสอนเรื่องนี้
ตองรีบสอนเรื่องชีวิตคริสเตียนและหนาทีฉ่ ันทะภาระตามแนวพระคัมภีรใหม จะทําใหเกิดสํานึกภาระ
ที่จะตองถวายอยางยอมเสียสละ พยานในที่ประชุม แสดงวาเรื่องนี้เปนความจําเปนยิ่งที่สุดทัว่ ไปใน
ปจจุบัน ดวยอํานาจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ และไดสอนกันอยางจริงจังในเรื่องนี้ ถาไดกระตุน ให
พวกคริสเตียนใหสํานึกถึงหนาที่ตอพระคริสตและคริสตจักรของพระองคในเรื่องการถวายแลว
ที่
ประชุมนี้มั่นใจวา คริสตจักรพื้นเมืองจะสามารถทําการตาง ๆ ไดยิ่งกวาการเลี้ยงตัวเองเสียอีก
คริสตจักรในประเทศเกาหลีก็ไดทําสําเร็จ เปนตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องนี้ การศึกษาพระคัมภีรและ
การถวายอยางมีระเบียบยอมคูเคียงไปพรอมกัน คริสตจักรอันติโอทําไดในสมัยโบราณฉันใด (กิจการ
11:25-30) คริสตจักรเกาหลีก็ทําไดในสมัยนี้ฉันนัน้ คริสตจักรทุกแหงทั่วโลกก็ไดทําการตามการดลใจ
และหลักเกณฑดังกลาวดุจกัน
การที่เราเขียนหนังสือเลมนีว้ าดวยการถวาย ก็เพื่อเปนเครื่องมือชวยศิษยาภิบาลและผูนําอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
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ขอใหอํานาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา จงดลใจเรงเราและจูงใจผูอานใหถวายสวนของ
พระเจา เพื่อเขาจะไดเปนผูรว มงานและมีสวนกับพระเจาในการเรงใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยูเถิด
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